IEPIRKUMA PROCEDŪRAS
“ALUMĪNIJA SULFĀTA PIEGĀDE”
(IDENTIFIKĀCIJAS NR. RŪ–2017/172)
ZIŅOJUMS
Rīgā, 2018.gada 30.janvārī
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:
SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035.
Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV–1495.
Iepirkuma priekšmets: piegāde – alumīnija sulfāta piegāde.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ–2017/172.
Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
2. Paziņojums par līgumu publicēts:
 Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv – 06.12.2017.;
 SIA “Rīgas ūdens” interneta mājas lapā www.rigasudens.lv – 06.12.2017.;
 iepirkumu portālā www.iepirkumi.lv – 06.12.2017.;
 VRAA Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv – 06.12.2017.;
 Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī – 09.12.2017.;
 oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” www.lv.lv – 11.12.2017.
3. Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 03.11.2017. rīkojumu Nr.2.2–5/151.
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs: valdes loceklis
Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle:
Juridiskā departamenta vecākā juriskonsulte – projekta vadītāja
Komisijas locekļi: Tehniskā departamenta Ūdens sagatavošanas un padeves
dienesta vadītājs
Apvienotās ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas vadītājs
Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un kontroles
daļas vadītājs
Komisijas sekretāre: Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste

N.Zvaunis
S.Pereca
J.Zelmenis
M.Bērtiņš
M.Bikovs
I.Kalniņa

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:
 Tehniskā departamenta Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta vadītājs J.Zelmenis;
 Apvienotās ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas vadītājs M.Bērtiņš.
4. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:
Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā
 Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētā kapitālsabiedrība, personālsabiedrība vai
minēto sabiedrību apvienība (personu grupa).
 Uz Pretendentu neattiecas SPSIL 48.panta 1.daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 48.panta noteiktajā kārtībā. Nosacījumi dalībai
iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona),
personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu
apvienība), apakšuzņēmējiem un citām personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
Uz apakšuzņēmējiem, kuriem Pretendents Līguma izpildē plāno nodot vismaz 10% (desmit
procentus) no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmi SPSIL 48.panta 1.daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7.,
vai 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

 Ja par atklāta konkursa uzvarētāju tiks atzīta personu grupa, tai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas likumā
paredzētajā kārtībā.
Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
 Pretendenta vidējais neto apgrozījums iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgo Preču piegādē pēdējo
3 (trīs) pārskata gadu laikā sasniedz vismaz EUR 834000,00 (astoņi simti trīsdesmit četri tūkstoši
euro un 00 centi). Ja Pretendents darbojas mazāku laika periodu, minētais gada vidējais neto
apgrozījums jāsasniedz nostrādātajā laika periodā.
Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
 Pretendents ir piedāvātās Preces ražotājs vai autorizēts ražotāja pārstāvis.
 Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas) ir piegādājis
vismaz 1 (viena) līguma ietvaros Pretendenta piedāvātās Preces daudzumā, kas atbilst vismaz
300 t aktīvās vielas Alumīnija (Al3+), ko apliecina pasūtītāju atsauksmes.
 Pretendents var nodrošināt Preces uzglabāšanai un dozēšanai nepieciešamā aprīkojuma piegādi,
servisa apkalpošanu un uzturēšanu.
 Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu
(Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta
kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka
viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
5. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir: atklātā konkursa nolikumā noteiktajām kvalifikācijas
prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, tas ir piedāvājums, kuram aprēķinu
rezultātā ir viszemākā cena 300 t aktīvās vielas Alumīnija (Al3+). Atbilstoši atklātā konkursa
nolikuma 7.5.4.punktam saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek noteikts pēc formulas:
C = P/A%*300,
kur:
C – salīdzināmā cena;
P – Pretendenta piedāvātā cena par Preces 1t;
A – aktīvās vielas – alumīnija (Al3+) satura procents precē;
Salīdzināmā cena (C) tiek noteikta ar precizitāti līdz simtdaļai.
6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 04.01.2018. plkst.11:00.
7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām.
8. Piedāvājuma nodrošinājums: saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma 2.5.1.punktu noteikts
piedāvājuma nodrošinājums EUR 11 000,00 (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.
Piedāvājuma nodrošinājumam pretendents ir tiesīgs iesniegt kredītiestādes, kura saņēmusi
atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas
dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju, iesniegt apdrošināšanas kompānijas, kura saņēmusi
atļauju sniegt finanšu pakalpojumus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas
dalībvalstī, ekspromisorisku garantiju vai iemaksāt piedāvājuma nodrošinājuma naudas summu
pasūtītāja kontā LV38HABA0551023750365, AS Swedbank.
9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: SIA “Rīgas ūdens”, Rīga, Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāris 1, 3.korp., 313.telpa (Mazā zāle), EIS e–konkursu apakšsistēmā 04.01.2018.
plkst.11:06.
10. Saņemtais piedāvājums:
Nr.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks

Preces cena,
EUR bez PVN/t

Aktīvās vielas
koncentrācija, %

1.

AS “Kemivesi”,
reģ.Nr.10265366

03.01.2018. plkst.20:12

198,70

9,1

11. Pretendenti, kuri neatbilst atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām: nav.
12. Pretendenti, kuru piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām
prasībām: nav.
13. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar 28.03.2017. Ministru
kabineta noteikumu Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru
un metu konkursu norises kārtība” 19.punktu: iepirkuma komisija secinājusi, ka atklāta
konkursa nolikumā izvirzītās pretendentu atlases prasības ir noteiktas objektīvas, samērīgas un
atbilstošas iepirkuma priekšmetam:
5.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
5.2.1. Pretendenta vidējais neto apgrozījums
iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgo preču
piegādē pēdējo 3 (trīs) pārskata gadu laikā
sasniedz vismaz EUR 834 000,00 (astoņi
simti trīsdesmit četri tūkstoši euro un 00
centi). Ja pretendents darbojas mazāku laika
periodu, minētais gada vidējais neto
apgrozījums jāsasniedz nostrādātajā laika
periodā.

Minētā prasība noteikta, lai pārliecinātos par
pretendenta maksātspēju. Minētā prasība izvirzīta
samērīgi iepirkuma priekšmetam un pieprasītais
finanšu apgrozījums ir 1,5 reizes lielāks par
paredzamo līgumcenu.
Papildus jānorāda, ka īpaši svarīga šī prasība ir tādēļ,
ka pasūtītājs nav paredzējis priekšapmaksas (avansa)
maksājuma veikšanu līguma ietvaros.

5.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām
5.3.1. Pretendents ir piedāvātās preces Prasība pretendentam apliecināt, ka tam ir tiesības
ražotājs vai autorizēts ražotāja pārstāvis.
pārdot ražotāja produkciju, iesniedzot atklāta
konkursa nolikuma 6.1.8.punkta prasībām atbilstošus
dokumentus, ir atzīstama par līguma priekšmetam
samērīgu un konkurencei nepamatotus ierobežojumus
neradošu.
Minētās prasības izpilde apliecina, ka pretendentam
ir autorizētas tiesības izplatīt (pārdot) attiecīgā preces
ražotāja produkciju Latvijā.
5.3.2. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā
(skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas)
ir piegādājis vismaz 1 (viena) līguma ietvaros
pretendenta piedāvātās preces daudzumā, kas
atbilst vismaz 300 t aktīvās vielas Alumīnija
(Al3+), ko apliecina pasūtītāju atsauksmes.

Prasība noteikta samērīgi ar iepirkuma priekšmetu.
Iepirkuma priekšmets – alumīnija sulfāta daudzumā,
kas satur 300 t aktīvās vielas Alumīnijs (Al3+),
piegāde aptuveni 12 (divpadsmit) mēnešu laikā.

5.3.3. Pretendents var nodrošināt preces
uzglabāšanai un dozēšanai nepieciešamā
aprīkojuma piegādi, servisa apkalpošanu un
uzturēšanu.

Prasība noteikta, lai nodrošinātu ŪAS “Daugava” ar
iekārtām, kuras paredzētas konkrētā reaģenta
izšķīdināšanai noteiktā laikā līdz nepieciešamajai
koncentrācijai, atbilstoši ražotāja instrukcijām.
Tādējādi tā ir atzīstama par līguma priekšmetam
samērīgu un konkurencei nepamatotus ierobežojumus
neradošu. Minētās prasības izpilde apliecina
pretendenta izpratni par pasūtītāja ražošanas
tehnoloģisko procesu.

Izvērtējot atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības pretendentiem, secināms, ka visas
iepirkuma procedūras dokumentācijā izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un
samērīgas ar iepirkuma priekšmetu un līguma projektā noteiktajiem nosacījumiem, jo: 1)
nepamatoti neierobežo piegādātāju konkurenci, jo prasības ir noteiktas samērīgi līguma
priekšmetam, proti, objektīvi nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei; 2) prasības ir noteiktas
minimālas; 3) iepirkuma procedūras nolikums noteica pretendenta tiesības piesaistīt
apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu iespējām, lai izpildītu prasības
attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz

pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām; 4) neviens ieinteresētais piegādātājs nav
apstrīdējis iepirkuma procedūras nolikumā ietvertās prasības Iepirkumu uzraudzības birojā.
Papildus jānorāda, ka minētās prasības atbilstoši komisijas rīcībā esošajai informācijai var
izpildīt vismaz trīs piegādātāji.
Līdz ar to uzskatāms, ka piegādātāji nav pieteikušies ar atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām
atlases prasībām nesaistītu iemeslu dēļ un nav nepieciešams pārtraukt iepirkuma procedūru.
14. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums: atbilstoši atklāta konkursa
nolikuma 7.5.4.punktam pretendenta AS “Kemivesi” salīdzināmā cena ir EUR 655 054,95 (C =
P / A% × 300 = 198,70 / 9,1% × 300).
15. Pretendents, ar kuru slēdzams iepirkuma līgums: AS “Kemivesi”, reģ.Nr.10265366,
līgumcena – EUR 655 113,90. Iepērkamais preces daudzums, kas atbilst 300 t aktīvās vielas
alumīnija (Al3+) – 3 297 t.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

N.Zvaunis

Ziņojuma sagatavotāja

(personiskais paraksts)

I.Kalniņa

