
LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA 

 

Rīgā,                                                                                                2016. gada 14. decembrī 

            LĒMUMS 

Par konkursa 

 ID Nr. LZA 2016/1-U  ”Latvijas Zinātņu akadēmijas  Augstceltnes  teritorijas 

  un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Akadēmijas 

laukumā 1, Rīgā”   rezultātiem 

 

Piedāvājumi atvērti iepirkumu komisijas 2016.gada 12. decembra sēdē. 

Pretendenti, no kuriem saņemti piedāvājumi: 

Nr. 

p/k 
Pretendentu nosaukumi Reģistrācijas Nr. Piedāvātā  

līgumcena 

EUR, bez  

PVN 

1 mēnesī 

Piedāvātā  

līgumcena  

EUR, 

bez  

PVN 

36  mēnešos 

1. SIA “Salacgrīva Shipping 

Agency” 

44103041111 1998,00 71928,00 

2. SIA “Info Serviss” 40003420394 891,44 32091,84 

3. SIA “RMB Group” 48503023692 1510,00 54360,00 

4. SIA “Molo” 40103825194 970,00 34920,00 

5. SIA “Property Managament” 50003927651 723,00 26028,00 

6. SIA “Cander Serviss” 40003916976 990,00 35640,00 

7. SIA “Nuno Group” 40103638657 999,00 35964,00 

8. SIA “Eco Baltia vide” 40003309841 989,00 35604,00 

 

         Pretendentu iesniegtie piedāvājumi, izņemot  SIA “Salacgrīva Shipping Agency”, kura 

ir izslēgta no  dalības iepirkumā saskaņā ar  Publisko iepirkumu likuma 8
2
. panta 5. daļas  2. 

punktu,  atbilst iepirkuma ID Nr. LZA 2016/1-U  ”Latvijas Zinātņu akadēmijas  Augstceltnes  

teritorijas  un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšana Akadēmijas laukumā 

1, Rīgā”   Nolikumā minētajām prasībām. 

        Iepirkumu komisija  konstatē, ka Iepirkuma konkursa Nolikuma 6.  punkta prasībām  

atbilst  SIA “Property Managament”, reģistrācijas  Nr. 50003927651,  piedāvājums. 

        Iepirkumu komisija pārbaudīja,  vai uz pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības iepirkumā, SIA „Property Managament”,  neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi un konstatē, ka: 



2 
 

1. pretendentam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu Latvijā un 

valstī, kur pretendents reģistrēts, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro 

(12.12.2016.  Elektronisko  Iepirkumu Sistēmas e-izziņa  par pretendentu statusu); 
2. pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, 

kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), 

netiek apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu 

un tas netiek likvidēts (12.12.2016.  Elektronisko  Iepirkumu Sistēmas e-izziņa  par 

pretendentu statusu - par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības 

apturēšanas procesu neesamību). 

 

Iepazinušies ar iepirkumā ID Nr. LZA 2016/1-U  ”Latvijas Zinātņu akadēmijas  

Augstceltnes  teritorijas  un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšana 

Akadēmijas laukumā 1, Rīgā” saņemtajiem piedāvājumiem, kā arī pamatojoties uz iepirkuma 

Nolikumā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kritēriju, kas nosaka, ka starp piedāvājumiem, 

kuri atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkumu komisija izvēlās 

piedāvājumu ar viszemāko cenu, iepirkumu komisija, atklāti balsojot, ar 4 (četrām)  balsīm 

par, pret - nav, atturas - nav, NOLEMJ piešķirt līguma slēgšanas tiesības:  
iepirkumā ID Nr. LZA 2016/1-U  ”Latvijas Zinātņu akadēmijas  Augstceltnes  teritorijas  un 

pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Akadēmijas laukumā 1, Rīgā” ar 

kopējo līgumcenu EUR   723,00  (septiņi simti divdesmit trīs eiro un 00 centi) bez PVN vienā 

mēnesī un  EUR   26028,00 (divdesmit seši tūkstoši divdesmit astoņi  eiro un 00 centi) bez 

PVN 36 mēnešos, SIA  “Property Managament”, reģistrācijas Nr. 50003927651. 

 

         Konkursa pretendentiem atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 8.
2
 panta 10. daļas 

noteikumiem ir tiesības pēc pieprasījuma saņemt šī Lēmuma kopiju. 
 

         Saskaņā ar  Publisko iepirkuma likuma 32. panta otrās daļas trešā punkta un 83. panta 

pirmās daļas un  otrās daļas otrā punkta noteikumiem,  Pretendenti 15 dienu laikā pēc dienas, 

kad informācija par konkursa uzvarētāju ir nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu, ir tiesīgi 

apstrīdēt  iepirkuma komisijas  lēmumu, iesniedzot iesniegumu Iepirkumu uzraudzības 

birojam. 

 

 

 

 

LZA  Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:                                             L.Jamņickis 

 


