
 

 
 

ZIŅOJUMS 
(vispārpieejama informācija, izņemot piedāvājumus) 

Rīgā 

2016.gada 19.augustā 

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese – Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV - 

1586, Latvija 

2. Iepirkuma identifikācijas Nr. LU2016/35 

3. Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss 

4. Iepirkuma līguma priekšmets – Latvijas Universitātes ēku un piegulošo teritoriju 

uzkopšanas pakalpojumi 

5. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājaslapā internetā – 27/05/2016 

6. Iepirkumu komisijas sastāvs un izveidošanas pamatojums: 

  

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks 

Iepirkumu komisijas 

locekļi: 

Kitija Gruškevica, rektora vietniece infrastruktūras attīstības 

jautājumos 

Harijs Strods, Saimniecības departamenta Tehniskā nodrošinājuma 

daļas vadītājs; 

Dace Silarāja, Ķīmijas fakultātes izpilddirektore; 

Imants Klāvs, Saimniecības departamenta Plānošanas daļas 

vadītājs; 

Ineta Tumaševska, Saimniecības departamenta Attīstības projektu 

daļas vadītāja; 

Matīss Markus, Saimniecības departamenta Plānošanas daļas 

finanšu un investīciju konsultants. 

LU Būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas iepirkumu komisija izveidota ar LU 

2016.gada 22.februāra rīkojumu Nr.1/86 „Par LU iepirkumu komisiju sastāviem”. 

7. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības  

Iepirkumā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst Publisko 

iepirkumu likuma (PIL) un iepirkuma nolikuma prasībām. Pretendenti, kuri neatbilst PIL un 

iepirkuma nolikumā minētajām pretendentu atlases prasībām, tiek izslēgti no tālākas dalības 

iepirkumā un to piedāvājumi netiek vērtēti. 

7.1. Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā: 

7.1.1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.1.2. Uz pretendentu neattiecas PIL 39.1pantā minētie gadījumi. 

7.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: 

7.2.1. Pretendents spēj sniegt iepirkuma priekšmeta pakalpojumu par nemainīgu, 

iepirkumā piedāvātu cenu līguma darbības laikā. 

7.2.2. Pretendents spēj sniegt Tehniskajā specifikācijā norādīto pakalpojumu daudzumu 

līguma darbības laikā. 

7.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, izpildot visas nolikumā noteiktās prasības. 

8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš – piedāvājumu iesniegšanas vieta ir LU 

Saimniecības departamentā, 718.telpā, Jelgavas ielā 1, Rīgā līdz 2016.gada 7.jūlijam 

plkst.11:00. 
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9. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī to piedāvātās līgumcenas 

skatīt pielikumā. 

10. Pretendentu nosaukums, ar kuriem nolemts slēgt pakalpojumu līgumus, kā arī 

līgumcenas: 

Iepirkuma 

priekšmeta daļa 
Uzvarētāja nosaukums 

Līgumcena bez 

PVN 

1.daļa SIA „Cleanhouse” 114483.84 

2.daļa SIA „MAX SHINE” 95955.36 

3.daļa Pārtraukts -------- 

4.daļa SIA „Cleanhouse” 54958.56 

5.daļa SIA „MAX SHINE” 45474.72 

6.daļa Pārtraukts -------- 

7.daļa Pārtraukts -------- 

8.daļa Pārtraukts -------- 

9.daļa SIA „Cleanhouse” 11986.56 

10.daļa Pārtraukts -------- 

11.daļa Pārtraukts -------- 

12.daļa Pārtraukts -------- 

13.daļa Pārtraukts -------- 

14.daļa Pārtraukts -------- 

15.daļa Pārtraukts -------- 

16.daļa Pārtraukts -------- 

17.daļa Pārtraukts -------- 

18.daļa Pārtraukts -------- 

11. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma 

nolikumam neatbilstošiem piedāvājumiem:  

11.1. Pretendenta SIA „Tīrības centrs” piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 1., 2., 4., 

5. un 9.daļu nav saimnieciski visizdevīgākais. 



 

 
3 

11.2. Pretendenta SIA „SUMUS” piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 4., 5. un 

9.daļu nav saimnieciski visizdevīgākais. 

11.3. Pretendenta SIA „Cleanhouse” piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 2. un 

5.daļu nav saimnieciski visizdevīgākais. 

11.4. Pretendenta SIA „MAX SHINE” piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 1.daļu 

nav saimnieciski visizdevīgākais. 

11.5. Pretendenta SIA „RBSSKALS Serviss” piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 1., 

2., 4. un 5.daļu nav saimnieciski visizdevīgākais. 

11.6. Pretendenta SIA „Clean R” piedāvājums par iepirkuma priekšmeta 1., 2., 4., 5. un 

9.daļu nav saimnieciski visizdevīgākais. 

12. Lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru: Pārtraukt 

iepirkuma 3., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., un 18.daļu nepietiekama 

finansējuma dēļ. 

13. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: nav 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja _________________ K.Gruškevica 

 




