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ZIŅOJUMS 

 

Rīgā, 10.07.2015. 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – LU RMK), Hipokrāta ielā 

1, Rīgā, LV-1079, Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta kārtībā veica „Telpu uzkopšana 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcā Hipokrāta ielā 1, Rīgā”   

(turpmāk tekstā – Iepirkums). Identifikācijas Nr. LU RMK 2015/7. 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2015.gada 

17. jūnijā.  

 

LU RMK nodibināta pastāvīga iepirkumu komisija (04.03.2014. rīkojums Nr.01-4/11) 

 

Komisijas priekšsēdētāja: Direktores vietniece R. Bogdanova 

Komisijas locekļi: Galvenā grāmatvede G. Medjāne 

 Administratīvi saimnieciskās daļas  

vadītāja vietniece 

D. Retiķe 

16.06.2015. Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.1) uzsākt Iepirkumu, 

piešķirt tam identifikācijas numuru LU RMK 2015/7 un apstiprināt Iepirkuma nolikumu. 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendentam bija jāiesniedz piedāvājums, kas satur šādus 

atlases dokumentus: Pieteikums dalībai iepirkumā; LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas 

uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota izziņa, kurā norādītas pretendenta 

amatpersonu paraksta tiesības; Pretendenta apliecināta izziņa, kas sastādīta, pamatojoties uz 

finanšu dokumentiem par pretendenta 2014. gada finanšu apgrozījumu telpu uzkopšanas 

pakalpojumu jomā, kas ir vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā; Pretendenta sagatavota 

izziņa par pieredzi līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanā; vismaz viena atsauksme; 

Apliecinājums, ka pretendentam ir veicamo darbu apjomam atbilstošs kvalificēts personāla 

skaitliskais sastāvs (oriģināls vai apliecināta kopija) no pasūtītāja (iem), kas minēti 

pretendenta pieredzes izziņā; Tehniskais piedāvājums; Finanšu piedāvājums; Objekta 

apskates lapa. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: nolikumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu. 

Piedāvājumi pretendentiem bija jāiesniedz līdz 2015.gada 30. jūnijam plkst. 11:00 Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV – 1079, 3.stāvā 

344.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.  
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Nolikumā norādītajā termiņā piedāvājumus bija iesnieguši: 

Pretendents Reģ. Nr. Juridiskā adrese 

Piedāvātā cena (par 

24 mēnešiem),  

EUR bez PVN 

SIA „Jumiks 

Construction&

Maintenance” 

40103598941 Augusta Deglava 

iela 166A, Rīga, LV-

1021 

19800.00 

SIA „Info 

Serviss” 

40003420394 Biksēres iela 6, Rīga, 

LV-1073 

34977.12 

SIA „Clean R” 40003682818 Vietalvas iela 5, 

Rīga, LV-1009 

41592.00 

 

 Piedāvājumi tika atvērti Iepirkumu komisijas sēdē 2015.gada 10. jūlijā, Rīgā, 

Hipokrāta ielā 1 (protokols Nr.2). Pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas izvērtēja 

piedāvājumu noformējuma un atlases dokumentu  atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām un 

konstatēja, ka visu piedāvājumu noformējums atbilst nolikuma prasībām, SIA „Jumiks 

Construction&Maintenance” atlases dokumentos konstatētas nepilnības. 

 Komisija konstatē, ka pretendenta SIA „Jumiks Construction&Maintenance” 

tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas tabulas Nr.1. „Regulāras telpu 

uzkopšanas kārtība” punktiem nr.: 

1.4.- virsma jāmazgā ar tai paredzētiem mazgāšanas līdzekļiem, turpretim pretendents šai 

pozīcijai piedāvājis arī dezinfekcijas līdzekli; 

3.2.- nav skaidri norādīts, kurus līdzekļus izmantos mazgāšanai, kuri uzskatāmi par skābajiem 

tīrīšanas līdzekļiem. 

3.3. – uzrādīts virsmai neatbilstošs mazgāšanas līdzeklis. 

Pretendents SIA „Jumiks Construction&Maintenance” tehniskās specifikācijas pozīcijās, 

kurās paredzēts virsmas kopt ar mazgāšanas līdzekļiem, piedāvā līdzekļus ar dezinficējošu 

piedevu, kas nav saskaņā ar specifikācijā norādīto. 

Pretendenta SIA „Jumiks Construction&Maintenance” piedāvājums neatbilst visām 

tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, no turpmākas vērtēšanas tas tiek izslēgts. 

 Iepirkumu komisija pārliecinās, ka pretendentam SIA „Info Serviss”  saskaņā ar Valsts 

ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda 

esamību vai neesamību, nav nodokļu parādu.  

Nolikuma prasībām atbilstošs un ar zemāko piedāvāto līgumcenu ir SIA „Info Serviss” 

piedāvājums. 

Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA „Info Serviss” kura 

piedāvājums ir iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko līgumcenu 34 977.12 

EUR (trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi euro, 12 centi) bez PVN. 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja      R.Bogdanova  

 


