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Rīgā, 2018. gada 30. novembrī 

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

1586, Latvija. 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs:  LU 2018/58. 

3. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

4. Iepirkuma līguma priekšmets: Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 

Latvijas Universitātes vajadzībām. Galvenais CPV kods: 90000000-7; papildus CPV 

kods: 90511000-2  (atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi). 

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

tīmekļvietnē: 2018. gada 5. novembrī. 

6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī: nav attiecināms. 

7. Datums, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē: nav attiecināms.  

8. Iepirkuma komisijas sastāvs un izveidošanas pamatojums: 

Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Centralizēto iepirkumu komisijas (turpmāk –  

Komisija) sastāvs saskaņā ar 2017. gada 13. oktobra rīkojumu Nr.1/319 “Par Latvijas 

Universitātes iepirkumu komisiju sastāviem”: 

Komisijas priekšsēdētāja: Baiba Broka – rektora vietniece juridiskos 

jautājumos.  

Komisijas priekšsēdētājas 

vietniece: 

Anda Ozola – Administrācijas atbalstu grupas 

vadošā eksperte. 

Komisijas locekļi: Anita Brakša – Juridiskās fakultātes 

izpilddirektore; 

Artūrs Kuziks – Juridiskā departamenta 

Iepirkumu nodaļas vadītājs; 

 Anete Andržejevska  – Juridiskā departamenta 

Iepirkumu nodaļas juriste; 

 Santa Ulmane – Juridiskā departamenta 

Iepirkumu nodaļas juriste; 

 Ieva Fogele – Juridiskā departamenta 

Iepirkumu nodaļas juriste. 

9. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: 

9.1. Ieva Fogele, LU Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas juriste; 

https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/9068


9.2. Armands Meijers, LU Infrastruktūras departamenta Apsaimniekošanas un remontu 

nodaļas vadītājs. 

10. Iepirkuma procedūrā pieaicinātais eksperts - Armands Meijers, LU Infrastruktūras 

departamenta Apsaimniekošanas un remontu nodaļas vadītājs. 

11. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja 

tāds veikts: līdz 2018. gada 21. novembrim, plkst.11:00. Pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība” 6.punktu, ja tiek paredzēta elektroniska piedāvājumu 

iesniegšana, šo noteikumu 3. punktā minēto piedāvājumu iesniegšanas termiņu var 

samazināt par piecām dienām. 

12. Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas  

Nr.p.k. 
Pretendenti 

(nosaukums) 

Piedāvājumu 

iesniegšanas laiks 

Piedāvātā cena EUR bez PVN 

1. SIA  “Clean R” 20.11.2018 16:55 14.57 

2. SIA “Eco Baltia vide” 21.11.2018 08:58 15.32 

 

13. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Latvijas Universitāte, 131. telpa,  

Raiņa bulvāris 19, Rīga; 2018. gada 21. novembris, plkst.11.00. 

14. Tā Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu 

izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājumu izvēles pamatojums: 

Komisija, ņemot vērā pretendenta SIA “Clean R” iesniegtā piedāvājuma izvērtējumu 

atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītā piedāvājuma izvēles 

kritērijam, kā arī pamatojoties uz Konkursa Nolikuma 7.4.9. punktā noteikto un saskaņā ar 

PIL 41.panta pirmās un 51.panta pirmās daļas regulējumu, vienbalsīgi nolēma par 

uzvarētāju atzīt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam SIA “Clean R”, jo tā 

piedāvājums atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām un ir saimnieciski 

visizdevīgākais ar viszemāko cenu –14,57 EUR (četrpadsmit euro, piecdesmit septiņi centi) 

bez PVN (maksa par 1 m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu saskaņā ar Pasūtītāja 

Tehnisko specifikāciju).  

15. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi: saskaņā ar pretendenta iesniegto piedāvājumu, pretendents 

līgumu izpildē nav plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. 

16. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: Neviens pretendents netika 

noraidīts un neviena pretendenta piedāvājums netika atzīts par iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošu. 

17. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma 

procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra 

noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 

noteikumu 19. punktu: nav attiecināms.  



18. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai 

izbeigt iepirkuma procedūru: nav pieņemts lēmums pārtraukt vai izbeigt iepirkuma 

procedūru. 

19. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja Komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: Iepirkuma procedūras ietvaros neviena pretendenta iesniegtais 

piedāvājums nav atzīts par nepamatoti lētu. 

20. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās 

informācijas sistēmas: Piedāvājumu iesniegšanai tika noteikta elektroniska piedāvājumu 

iesniegšana EIS  e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/). 

21. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu konflikti 

netika konstatēti. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja: /personiskais paraksts/ /B. Broka/ 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

 

/personiskais paraksts/ 

 

/A. Ozola/ 

 

Komisijas locekļi : 

 

/personiskais paraksts/ 

 

/A. Brakša/ 

 

 

 

/personiskais paraksts/ 

 

/A. Andržejevska/   

  

/personiskais paraksts/ 

 

/S. Ulmane/ 

   

/personiskais paraksts/ 

 

/I. Fogele/ 
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