VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
(VARAM)
Iepirkuma priekšmets: Esošās situācijas izpēte, emisiju aprēķinu veikšana un papildus
pasākumu identificēšana Valsts gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020. 2030. gadam izstrādei
IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR.: VARAM 2018/12
(Atklāts konkurss)

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rīgā,

2018.gada 6.jūlijā

Iepirkuma priekšmets
Esošās situācijas izpēte, emisiju aprēķinu veikšana un papildus pasākumu identificēšana Valsts gaisa
piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020. - 2030. gadam izstrādei (turpmāk – Iepirkums).
Iepirkuma identifikācijas numurs
VARAM 2018/12
Iepirkuma veids
Atklāts konkurss
Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB un VARAM mājas lapā internetā
EIS, IUB un VARAM mājas lapā paziņojums par līgumu ievietots 05.06.2018.
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 21.05.2018. rīkojumu Nr.1-2/83 „Par iepirkuma komisijas izveidi”)

Komisijas priekšsēdētājs:
Aigars Brivna - Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma nodaļas vadītājs.
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Alda Ozola – valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos.
Komisijas locekļi:
Rudīte Vesere – Vides aizsardzības departamenta direktore;
Dagnija Jirgensone – Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas nodaļas vadītāja;
Lana Maslova – Vides aizsardzības departamenta Piesārņojuma novēršanas nodaļas vecākā referente;
Jānis Eglīts - Parlamentārais sekretārs.
Sanita Melnupe – Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte, iepirkuma
komisijas sekretāre.

Piedāvājuma izvēles kritērijs
Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un PIL, izvēloties
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 26.jūnijam, plkst.11:00 EIS e-konkursa apakšsistēmā
www.eis.gov.lv.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks
Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS sistēmā, 2018. gada 26.jūnijā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko
iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Iesniegto piedāvājumu saraksts
Kārtas
nr.

Pretendenta
nosaukums

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums/ laiks

Pretendenta piedāvātā
cena
EUR bez PVN

1.

SIA “Vides
Konsultāciju Birojs”

26.06.2018.
plkst. 09:35

EUR 79 800.00

Pieņemtais lēmums
Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izslēgt pretendentu SIA “Vides Konsultāciju Birojs” no turpmākas
dalības iepirkumā, ņemot vērā piedāvājuma neatbilstību nolikuma 7.2.3., 7.2.4. un 7.2.5.punkta prasībām.
Saskaņā ar Nolikuma 10.4.punktu, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu.
Ņemot vērā, ka iepirkumā tika iesniegts 1 piedāvājums, komisija nolemj pārskatīt un precizēt Nolikumā
izvirzītās prasības pretendentiem un Tehnisko specifikāciju, un izsludināt iepirkumu atkārtoti.
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