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IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

“BIOLOĢISKĀS ATTĪRĪŠANAS STACIJAS “DAUGAVGRĪVA” NOTEKŪDEŅU DŪŅU 

UTILIZĀCIJA UN TRANSPORTĒŠANA” 

Identifikācijas Nr. RŪ-2020/70 

Z I Ņ O J U M S 

Rīgā, 2020.gada 29.jūlijā 

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-2020/70. 

4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss (saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likumu). 

5. Paziņojums par līgumu publicēts:  

- Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv (turpmāk – EIS) – 05.06.2020.; 

- SIA “Rīgas ūdens” interneta mājas lapā www.rigasudens.lv – 05.06.2020.; 

- iepirkumu portālā www.iepirkumi.lv – 05.06.2020.; 

- Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv -  12.06.2020.; 

- Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (paziņojums Nr.2020/S 113-275263) – 12.06.2020. 

Periodiskais informatīvais paziņojums nav izmantots. 

6. Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 29.05.2020. rīkojumu Nr.2020-2.2-5-52. 

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, komisijas 

priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekļi. 

Pieaicinātie eksperti: nav. 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu konflikti nav 

konstatēti. 

7. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:  

1) Pretendents (tai skaitā, piegādātāju apvienības biedrs, personālsabiedrība, persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās) ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – 

Pretendentam ir tiesībspēja un rīcībspēja. 

2) Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) 

tiesības.  

 Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja 

Piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuru iespējām Pretendents 

balstās. 

http://www.eis.gov.lv/
http://www.rigasudens.lv/
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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3) Pretendents var nodrošināt dūņu utilizāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 02.maija 

noteikumiem Nr.362 “Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanas, monitoringu un 

kontroli” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas tiek 

apliecināts, parakstot Pieteikumu dalībai Konkursā saskaņā ar Pielikumā Nr.2 pievienoto veidni. 

4) Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad prasības, kas attiecas uz pretendenta tehniskajām un 

profesionālajām spējām, ir attiecināmas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā, nevis 

katru dalībnieku atsevišķi. 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs: no visiem atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošiem 

piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlēsies 5 (piecus) saimnieciski izdevīgākos piedāvājumus, 

kuri tiks noteikti, ņemot vērā tikai vienu kritēriju – zemāko piedāvājuma cenu (EUR bez PVN). 

9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.07.2020. plkst.11:00. 

Pamatojums piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsinājumam: Ministru kabineta noteikumu 

Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtība” 3.punktā minētais piedāvājumu iesniegšanas termiņš samazināts par piecām dienām, jo 

tika paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana. 

10. Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts. 

11. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: SIA “Rīgas ūdens”, Rīga, Zigfrīda Annas   

Meierovica bulvāris 1, 3.korp., Mazā zāle, Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e–konkursu 

apakšsistēmā, 14.07.2020. plkst.11:00. 

12. Saņemtie piedāvājumi EIS sistēmā: 

N. 

p.k. 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

veids 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

Dūņu utilizācijas un 

transporta 

pakalpojuma cena 

par 1 tonnu 

1. Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “DELAGRI”, 

reģ.Nr.50003392641 

Sistēmā 09.07.2020 plkst. 20:54 EUR 9,00 

 

2. Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Eko Terra”, 

reģ.Nr.40103199483 

Sistēmā 10.07.2020 plkst. 14:23 EUR 17,50 

 

3. Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “OSTAS 

CELTNIEKS”, reģ.Nr. 

41203004237 

Sistēmā 14.07.2020 plkst. 08:56 EUR 289,40 

 

4. SIA “Innomet”, 

reģ.Nr.50103942021 

Sistēmā 13.07.2020 plkst. 16:22 EUR 8,48 

 

5. SIA “Smart Truck 

Group”, reģ.Nr. 

44103143202 

Sistēmā 13.07.2020 plkst. 19:01 EUR 13,35 

 

 

13. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

Piedāvājuma 

vērtēšanas sadaļa 

Pretendenta un tā piedāvājuma atbilstība prasībām 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

“DELAGRI” 

Sabiedrības 

ar ierobežotu 

atbildību 

“Eko Terra” 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību “OSTAS 

CELTNIEKS” 

SIA 

“Innomet” 

SIA 

“Smart 

Truck 

Group” 

Piedāvājuma 

noformējuma 

atbilstība atklāta 

konkursa nolikuma 

5.punkta prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 
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Piedāvājuma 

vērtēšanas sadaļa 

Pretendenta un tā piedāvājuma atbilstība prasībām 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

“DELAGRI” 

Sabiedrības 

ar ierobežotu 

atbildību 

“Eko Terra” 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību “OSTAS 

CELTNIEKS” 

SIA 

“Innomet” 

SIA 

“Smart 

Truck 

Group” 

Pieteikuma 

atbilstība atklātā 

konkursa nolikumā 

noteiktajām 

prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendentu atlases 

prasību atbilstība 

atklāta konkursa 

nolikuma 9.punkta 

prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendenta atlases 

dokumentu 

atbilstība atklāta 

konkursa nolikuma 

9.punkta prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendenta finanšu 

piedāvājuma 

atbilstība atklāta 

konkursa nolikuma 

10.punkta prasībai 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

14. Pretendenti, kuri un/vai kuru piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikumā 

izvirzītajām prasībām: nav – visi pretendenti un to piedāvājumi atbilst atklāta konkursa 

nolikumā noteiktajām prasībām. 

15. Pretendenti, ar kuriem būtu slēdzama vispārīgā vienošanās:  

- sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DELAGRI”, reģ.Nr.50003392641; 

- sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Eko Terra”, reģ.Nr.40103199483; 

- sabiedrību ar ierobežotu atbildību “OSTAS CELTNIEKS”, reģ.Nr.41203004237; 

- SIA “Innomet”, reģ.Nr.50103942021; 

- SIA “Smart Truck Group”, reģ.Nr. 44103143202. 

Pamatojums piedāvājuma izvēlei – saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi, ņemot vērā atklāta 

konkursa nolikuma 11.8.punktā noteikto – no visiem atklāta konkursa nolikuma prasībām 

atbilstošiem piedāvājumiem tiks izvēlēti 5 (pieci) saimnieciski izdevīgākie piedāvājumi, kuri 

tiks noteikti, ņemot vērā tikai vienu kritēriju – zemāko piedāvājuma cenu (EUR bez PVN). 

16. Informācija par pakalpojuma daļām, kuras pretendenti plāno nodot apakšuzņēmējiem: 

nav. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs              (personiskais paraksts) N.Zvaunis 

Ziņojuma sagatavotāja, 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece, 

iepirkuma komisijas locekle    (personiskais paraksts) K.Gatere 


