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IEPIRKUMA ZIŅOJUMS (LĒMUMS)
Rīgā,

2018.gada 16.aprīlī

Iepirkuma priekšmets
Bīstamo atkritumu pārvadājumu sistēmas paplašināšana un pilnveidošana (turpmāk – Iepirkums).
Iepirkuma identifikācijas numurs
VARAM 2018/5
Iepirkuma veids
Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9.pantu.
Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) un
VARAM mājas lapā internetā
IUB un VARAM mājas lapā paziņojums par plānoto līgumu ievietots 23.03.2018.
Pasūtītāja nosaukums un adrese
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, Latvija, LV 1494
Reģ.Nr. 90000028508
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums
(saskaņā ar VARAM 08.03.2018. rīkojumu Nr.1-2/36 „Par iepirkuma komisijas izveidi”)

A.Brivna – Komisijas priekšsēdētājs, Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma nodaļas vadītājs.
R.Vesere – Komisijas priekšsēdētāja vietniece, Vides aizsardzības departamenta direktore.
Komisijas locekļi:
Natālija Cudečka-Puriņa – Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu
apsaimniekošanas nodaļas vadītāja;

Natālija Slaidiņa – Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas
nodaļas eksperte.
Eksperts bez balsstiesībām:
Intars Cakars - Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs” Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļas vadītājs.
Sanita Melnupe – Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte, iepirkuma
komisijas sekretāre.
Piedāvājuma izvēles kritērijs
Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 6.2.5.punktu, iepirkuma komisija no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma
nolikumā noteiktajām prasībām, izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt 2018. gada 6.aprīlim, plkst.11.00 Peldu ielā 25, 1.stāvā, 102.telpā
(kancelejā), Rīgā, LV-1494, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.
Iesniegto piedāvājumu saraksts
Kārtas
nr.

Pretendenta nosaukums

Piedāvājuma iesniegšanas datums/ laiks

Piedāvātā cena, euro
bez PVN

1

SIA “Proof IT”

06.04.2018., plkst. 10:28

32 891.00

Noraidītie pretendenti
n/a
Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvāta līgumcena
Par iepirkuma “Bīstamo atkritumu pārvadājumu sistēmas paplašināšana un pilnveidošana” (VARAM
2018/5) uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Proof IT”, Reģ.Nr.
40003689924, kurš ieguvis 93 punktus un kura piedāvātā līgumcena ir 32 891.00 euro.
Iepirkuma komisijas locekļi:
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