IEPIRKUMA PROCEDŪRAS
“ULTRASKAŅAS KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTU PIEGĀDE”
(IDENTIFIKĀCIJAS NR.RŪ-2020/120)
ZIŅOJUMS
Rīgā, 2020.gada 09.novembrī
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:
SIA “Rīgas ūdens”, Reģ.Nr.40103023035
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495.
2. Iepirkuma priekšmets: piegāde - ultraskaņas komercuzskaites mēraparātu piegāde
3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2020/120.
4. Iepirkuma metode: atklāts konkurss.
5. Paziņojums par līgumu publicēts:
− SIA “Rīgas ūdens” interneta mājas lapā www.rigasudens.lv - 07.10.2020.;
− iepirkumu portālā www.iepirkumi.lv - 07.10.2020.;
− Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv - 07.10.2020.;
− Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv - 09.10.2020.;
− Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (paziņojums Nr.2020/S 197-477989) - 09.10.2020.
6. Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 28.09.2020. rīkojumu Nr.2.2-5-99.
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs: valdes loceklis
N.Zvaunis
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle:
Juridiskā departamenta vecākā juriskonsulte - projekta vadītāja K.Gatere
Komisijas locekļi: Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta vadītāja
M.Zālītis
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienesta
Patēriņa kontroles daļas vadītājs
D.Drikšņa
Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un kontroles daļas
vecākais budžeta ekonomists
A.Rezgalis
Komisijas sekretāre: Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste
A.Laizāne
7. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:
Pretendentiem jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām attiecībā uz Pretendentu
atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī tehniskajām un profesionālajām spējām un
jāiesniedz šādi dokumenti:
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).
3) Preču ražotājs Pretendentam ir piešķīris Preču piegādes un garantijas apkalpošanas tiesības.
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 ir: atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar
viszemāko cenu.
9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.11.2020. plkst.11:00.
10. Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts.

11. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: SIA “Rīgas ūdens”, Rīga, Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāris 1, 3.korpuss, Mazā zāle, Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu
apakšsistēmā, 06.11.2020. plkst.11:00.
12. Saņemtie piedāvājumi:
Nr.
p.k.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks

Piedāvājuma kopējā
cena, EUR bez PVN

1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Akorda”, reģ.Nr.40003686472

26.10.2020 plkst.10:05

78 242,45

2.

Akciju sabiedrība “LAFIPA”,
reģ.Nr.40003119227

05.11.2020 plkst.12:18

91 524,40

3.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“SANO”, reģ.Nr.50002003041

05.11.2020 plkst.12:34

65 813,00

4.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“KEMEK ENGINEERING”,
reģ.Nr.4000326903

05.11.2020 plkst.14:03

70 587,00

5.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“INDUCONT”,
reģ.Nr.40003666156

05.11.2020 plkst.16:42

50 809,00

6.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“OROLS ŪDENS UZSKAITE”,
reģ.Nr.40003673798

06.11.2020 plkst.10:17

52 002,50

7.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“HES1”, reģ.Nr.40103386743

06.11.2020 plkst.10:51

91 729,00

13. Pretendenti, kuri un/vai kuru piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikumā
izvirzītajām prasībām: nav - sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INDUCONT” un tās
piedāvājums atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām, savukārt pārējo pretendentu piedāvājumi
pilnībā netika vērtēti, jo piedāvājumu vērtēšana veikta saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma
12.2.3.1.punktā noteikto kārtību (sākta piedāvājuma ar viszemāko cenu vērtēšana).
14. Pretendents, ar kuru tiks slēgts līgums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INDUCONT”,
reģ.Nr.40003666156, līgumcena - EUR 50 809,00 (bez PVN).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

N.Zvaunis

Ziņojuma sagatavotāja,
Iepirkuma komisijas sekretāre

A.Laizāne
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