IEPIRKUMA PROCEDŪRAS
“BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS STACIJAS “DAUGAVGRĪVA” 6000 TONNU
NOTEKŪDEŅU DŪŅU UTILIZĀCIJA”
(Identifikācijas Nr. RŪ-2019/91
ZIŅOJUMS
Rīgā, 2019.gada 03.junijā
1. Informācija par Pasūtītāju:
Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Rīgas ūdens”, Reģ.Nr.40103023035.
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495.
2. Iepirkuma līguma priekšmets: Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu dūņu
utilizācijas un transportēšanas pakalpojumi.
3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2019/91.
4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu (saskaņā ar
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 13.panta septītās daļas 4.punktu).
5. Paziņojums par līgumu publicēts: nav
6. Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 06.03.2019. rīkojumu Nr.2.2-5/34.
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs: valdes loceklis
N.Zvaunis
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle:
Juridiskā departamenta vecākā juriskonsulte – projekta vadītāja K.Gatere
Komisijas locekļi: Bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva” vadītājs
M.Zviedris
Ūdens resursu inspekcijas vadītāja
M.Mileika
Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un kontroles
daļas vadītājs
M.Bikovs
Komisijas sekretāre: Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste
V.Rubene
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: komisijas priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekļi.
Pieaicinātie eksperti: nav.

komisijas

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu konflikti nav
konstatēti.
7. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: ņemot vērā, ka sarunu procedūra,
nepublicējot dalības uzaicinājumu, tika organizēta ar SIA “Rīgas ūdens” izvēlētu pretendentu,
kvalifikācijas prasības pretendentam netika izvirzītas.
5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: sarunu procedūras uzaicinājuma vēstulei (SIA “Rīgas ūdens”
29.05.2019. vēstule Nr.A13.1–5.2.11/176n) atbilstošs piedāvājums.
6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2019. plkst.11:00.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš: vismaz 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām.
8. Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.
9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: SIA „Rīgas ūdens”, Rīga, Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāris 1, 3.korp., Mazā zāle, 31.05.2019. plkst.11:40.
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10. Saņemtais piedāvājums:
Nr.
p.k
1.
2.

Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “DELAGRI”
piedāvājums,
EUR bez PVN par 1 tonnu

Pakalpojums
Notekūdeņu dūņu utilizācijas cena, EUR bez PVN
par 1 tonnu
Notekūdeņu dūņu transportēšanas cena, EUR bez
PVN par 1 tonnu

3,00
6,00

11. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums:
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “DELAGRI”

Piedāvājuma vērtēšanas sadaļa
Piedāvājuma noformējuma atbilstība sarunu
procedūras uzaicinājuma vēstules prasībām
Pretendenta pieteikuma atbilstība sarunu procedūras
uzaicinājuma vēstules prasībām
Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma
atbilstība sarunu procedūras uzaicinājuma vēstules
prasībām
Uz pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmās daļas
izslēgšanas nosacījumi un Starptautisko un Latvijas
Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta
pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi

Atbilst
Atbilst
Atbilst

Atbilst

12. Pretendenti, kuri un/vai kuru piedāvājums neatbilst iepirkuma dokumentos izvirzītajām
prasībām: nav.
13. Pretendents, ar kuru slēdzams iepirkuma līgums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“DELAGRI”, reģ.Nr.50003392641.
Pamatojums piedāvājuma izvēlei – sarunu procedūras uzaicinājuma vēstulei atbilstošs
piedāvājums.
14. Informācija par pakalpojuma daļām, kuras pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējam:
nav.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

N.Zvaunis

Ziņojuma sagatavotāja,
Iepirkuma komisijas sekretāre

(personiskais paraksts)

V.Rubene
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