Sējas novada domes iepirkuma
„Atkritumu apsaimniekošana Sējas novadā”
(identifikācijas Nr. SND2014/2/K)
NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS
Sējas novadā, 11.07.2014.
Vispārīgas ziņas par iepirkumu

1.

Pasūtītāja nosaukums un
adrese
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Iepirkuma procedūras veids,
kā arī līguma priekšmets
Datums, kad paziņojums par
līgumu publicēts Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā
internetā

Sējas novada dome, „Jēņi”, Sējas novads, LV-2142, reģistrācijas
Nr.: 90000032857.
SND2014/2/K
Atklāts konkurss „Atkritumu apsaimniekošana Sējas novadā”

26.05.2014.

Komisijas
priekšsēdētāja:
-Sējas novada domes juriskonsulte/ Sējas
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Elīna Bērziņa
Komisijas locekļi:
Iepirkuma komisijas sastāvs un
tās izveidošanas pamatojums

Guntars Jākobsons
Maija Muižniece
Andris Arums
Ivars Keviešens

- Sējas novada domes izpilddirektors;
-Sējas novada domes projektu vadītāja;
- Sējas novada domes būvvaldes vadītājs;
-Sējas novada domes deputāts.

Komisija izveidota, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
22.pantu, 23.08.2011. Sējas novada domes lēmumu (Protokols
Nr.10, 2§. 2.22/1.22 punkts), Sējas novada domes iepirkumu
komisijas nolikumu un 20.12.2011.Sējas novada domes lēmumu
(Protokols Nr.14, 6.§.).
Piedāvājumu iesniegšanas
25.06.2014., plkst.11:00.
termiņš
Vieta: Sējas novada domes administratīvās ēkas 1.stāva sēžu zāle
Piedāvājumu atvēršanas vieta,
Datums: 25.06.2014.
datums un laiks
Laiks: 11:00
Līgums, kas saistīts ar projektu
un/vai programmu, ko finansē --EIROPAS SAVIENĪBAS fondi
2. Pretendentiem Nolikumā noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī
vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā
2.1.
2.1.1.

Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
Pretendentu atlases prasību izpilde ir obligāta visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības
slēgt iepirkuma līgumu.
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2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.

2.2.4.

2.2.4.1.

2.2.4.2.
2.2.4.3.

2.2.5.
2.2.5.1.

2.2.5.2.

2.2.6.

Pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no Publisko iepirkuma likuma 39¹.panta pirmajā
daļā noteiktajiem gadījumiem.
Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, Publisko iepirkuma likuma
39¹.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos.
Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkuma likuma 39¹.panta pirmajā daļā noteikto pretendentu
izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām
paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs
pārbaudi, saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta septīto daļu par Publisko iepirkuma
likuma 39¹. panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību iepirkumā,
veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.
Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Publisko
iepirkuma likuma 39¹. panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un
pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmajā daļā minētā
persona sodīta Latvijā, kā arī Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmās daļas 4. un 5.punktā
minēto faktu dēļ, Komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu,
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
par Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem
pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
(Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu
reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta
pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;
par Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no
Uzņēmumu reģistra;
par Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts
ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu
dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Publisko
iepirkuma likuma 39¹. panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.
Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta septītās daļas 3.punktam veiktās
pārbaudes rezultātiem Komisija:
neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar
Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem
aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmās daļas 7.,
8. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu,
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
150 euro;
informē pretendentu par to, ka tam vai Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmās daļas 7., 8.
un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu
— 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu
nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam,
kā arī Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku
no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu
par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts,
Komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no
dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmo daļu,
komisija, izņemot Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu,
pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas
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2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

apliecina, ka uz kandidātu vai pretendentu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta
pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10
darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents
noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma
procedūrā.
Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta desmito daļu (Nolikuma 2.2.6.punkts) nepiemēro tām
Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajām personām,
kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā
piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta
septīto daļu.
Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var
apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmajā daļā noteiktie
gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu
neattiecas Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos
dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti
neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Publisko iepirkuma likuma 39¹. panta pirmajā daļā
minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam
notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās
dzīvesvietas) valstī.
Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5.vai 6.punktā minētie izslēgšanas
nosacījumi attiecas arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo piegādes vai
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības,
personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās (arī gadījumos, ja persona nav juridiska persona,
bet ir fiziska persona un tai nododamo pakalpojumu daļu apjoms ir vismaz 20% no kopējā
apjoma). Šī punkta nosacījumi attiecas arī uz personām, kuras ir apakšuzņēmēju pakalpojumu
izpildē piesaistīti apakšuzņēmēji- apakšuzņēmēja saistītais uzņēmums, ja tiem nododamo
pakalpojumu daļa ir vismaz 20% no kopējā apjoma.

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko, finansiālo stāvokli un iespējām sniegt
pakalpojumus.
2.3.1.
Pretendentam ir jāatbilst šī Nolikuma minimālajām finansiālajām, profesionālajām un
tehniskajām prasībām. Ja Pretendents šīm prasībām neatbilst, tā piedāvājumu Komisijai ir
tiesības noraidīt. Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo
stāvokli, profesionālajām un tehniskajām iespējām, lai sniegtu pakalpojumus, ir:
2.3.1.1. Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
2.3.1.2. Pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem jābūt kvalitatīviem, Nolikuma prasībām atbilstošiem un
norādītajā termiņā izpildītiem.
2.3.1.3. Ja Pretendents līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad Pretendentam savā
piedāvājumā jānorāda visi tie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam
izpildei nododamā pakalpojumu līguma daļa. Apakšuzņēmēju līgumu nosacījumi un to nomaiņa
tiek paredzēta Publisko iepirkumu likuma 20.un 68.panta noteiktajā kārtībā.
2.3.1.3.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) ir tiesīgs bez
saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu
personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Nolikuma 2.3.1.3.2. un
2.3.1.3.4. punktos minētos gadījumus.
2.3.1.3.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par
kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām
pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā
par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma
noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Nolikuma
2.3.1.3.3.punktā paredzētos nosacījumus.
2.3.
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Pasūtītājs nepiekrīt Nolikuma 2.3.1.3.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju
nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1) piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz
piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par
līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam
apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā
izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā
noteiktajām prasībām;
3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā
minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot
apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta
noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita
no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
2.3.1.3.4. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) drīkst veikt Publisko
iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas
Nolikuma 2.3.1.3.2.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu
apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais
pretendents (iepirkuma līguma puse) par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja
rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma
izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai
līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1
panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs
pārbauda, ievērojot Nolikuma 2.3.1.3.3.punkta 3.daļas noteikumus.
2.3.1.3.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta
(iepirkuma līguma puse) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam,
kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai
saskaņā ar Nolikuma 2.3.1.3.punkta noteikumiem.
2.3.1.4. Pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai, Pretendentam ir jāspēj nodrošināt nepieciešamo, tehnisko
aprīkojumu un darbaspēku. Pretendenta īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir jābūt vismaz diviem
specializētiem atkritumu savākšanas transporta līdzekļiem, kuri nav vecāki par 10 gadiem un
tiem jāatbilst EURO IV un/vai EURO V drošības standartiem.
2.3.1.5. Pretendentam ir jābūt izstrādātai un/vai ieviestai dalīto atkritumu savākšanas sistēmai, vai
koncepcijai, kas tiks ieviesta, norādot laika periodu un garantējot, kādā veidā var tikt ieviesta,
mazinot vides riskus atkritumu pārvietošanai un mazinot atkritumu apjomu, kas nonāk poligonā.
2.3.1.6. Pretendentam ir jābūt ieviestai uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmai, atbilstoši
starptautiskajiem kvalitātes vadības standartiem (ISO 14001 vai ekvivalents), vai līdzīga
rakstura kvalitātes vadības sistēmai.
2.3.1.7. Pretendentam ir jābūt vismaz piecu gadu pieredzei atkritumu apsaimniekošanas jomā, tajā skaitā
pieredzei pakalpojumu sniegšanā pašvaldībās un lauku reģionos.
2.3.1.8. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, līguma noslēgšanas dienā, būs jāiesniedz
līguma izpildes nodrošinājums 10% apmērā no kopējās līguma summas. Finanšu
nodrošinājumam jābūt bankas garantijai vai apdrošināšanai par noteiktu naudas summu, kuru
pretendents iesniedz pasūtītājam kā apliecinājumu nodrošinājuma spēkā esamībai.
2.3.1.9. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums- 2% apmērā
no kopējās paredzamās līgumcenas, kas ir aptuveni 88 000 euro (2% no 88 000 euro ir 1760
euro). Piedāvājuma nodrošinājums var būt gan bankas galvojums, gan apdrošināšana, kuru
2.3.1.3.3.

4

pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā
esamībai. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Piedāvājuma
nodrošinājums pretendentam, kuram netiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks atgriezts
pēc šajā punktā minētā termiņa, ierakstītā pasta sūtījumā uz Pieteikuma formā norādīto atpakaļ
nosūtīšanas adresi. Gadījumā, ja Piedāvājuma darbības laiks tiek pagarināts, pretendents
iesniedz piedāvājuma nodrošinājuma pagarinājumu (nodrošinājuma devēja apliecinātu) par
periodu, par kādu Komisija ir lūgusi pretendentam pagarināt piedāvājuma darbības laiku.
3.
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

7.

Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritērijs atbilstoši Nolikuma prasībām
Iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikuma 1.8. punktā noteiktajām
piedāvājuma iesniegšanas un noformējuma prasībām.
Iepirkuma komisija vērtēs vai Pretendenta iesniegtie Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar
Nolikuma 3.punktā „Iesniedzami Dokumenti” apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 2.
punktā „Prasības Pretendentiem” norādītajiem nosacījumiem.
Iepirkuma komisija vērtēs Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.2. punktā
noteiktajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
Iepirkuma komisija pārbaudīs vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma
3.3.punkta prasībām, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un vai piedāvājums nav
nepamatoti lēts. Ja finanšu piedāvājumā tiks konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija
izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkumu komisija paziņo
Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkumu komisija
ņems vērā aritmētiskos labojumus.
Iepirkuma komisija piešķirs tiesības slēgt pakalpojumu līgumu Pretendentam, kurš atbildīs visām
Nolikumā noteiktajām prasībām un kurš būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu euro
bez PVN.
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek
iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma, t.sk. tehniskajā specifikācijā,
noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:

Nr.p.k.

1.

2.

3.

Pretendenta nosaukums
SIA „Eco Baltia vide”
Saņemts 25.06.2014. plkst.09:30
Reģ.Nr. 13-08/57-2014
SIA „Vides pakalpojumu grupa”
Saņemts 25.06.2014. plkst.09:48
Reģ.Nr. 13-08/58-2014
SIA „Clean R”
Saņemts 25.06.2014. plkst.10:50
Reģ.Nr. 13-08/59-2014

Piedāvātā tarifa cena
par 1m³ bez PVN,
euro
8,64

10,75

7,81

8.

Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī
piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei

8.1.

Komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma un Publisko
iepirkumu likuma prasībām, ir atzinusi par atbilstošiem visus iepirkumā iesniegtos piedāvājumus.

8.2.

Noteicošais pretendenta izvēles kritērijs, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 4.5.punktu, ir
piedāvājumu ar viszemāko cenu euro bez PVN.

8.3.

Komisija, 2014. gada 11.jūlija sēdē, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar iepirkuma
Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma prasībām, pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas
5

tiesības pretendentam ar viszemāko piedāvāto cenu- SIA „Clean R” ar piedāvāto tarifa cenu par
1m³ atkritumu apsaimniekošanu: 7,81 euro bez PVN, ar līguma izpildes laiku 5 (pieci) gadi.

Komisijas priekšsēdētāja:

E.Bērziņa
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