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Valsts vides dienestam 
Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 
e-pasts: vvd@vvd.gov.lv  
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494 
e-pasts: pasts@varam.gov.lv   
 
Iepirkumu uzraudzības birojam 
Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010 
e-pasts: pasts@iub.gov.lv  
 
Finanšu ministrijai 
Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 
e-pasts: info@fm.gov.lv  
 
 
KOPIJA: 
 

Šveices Konfederācijas vēstniecībai Latvijā 
Elizabetes ielā 2, Rīgā, LV-1340 
e-pasts: rig.vertretung@eda.admin.ch 
e-pasts: patrick.etienne@deza.admin.ch   
 
 
Rīgā, 2014.gada 20.maijā 
Nr. 4.4/53 
 
 
Par neatbilstošu piedāvājumu izvērtēšanu Sarkandaugavas  
piesārņotās vietas sanācijas konkursā  
 
 
Š.g. 10.maijā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā tika publicēts paziņojums par iepirkuma 
procedūras rezultātiem

1
 Valsts vides dienesta (turpmāk arī – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā 

„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI 
Rīga”” (iepirkuma id.Nr. VVD/2014/04/CH). Saskaņā ar minēto paziņojumu par uzvarētāju tika atzīta 
personu apvienība "INTERGEO-R" (SIA „Riga Rent”, reģ.nr. 40003629944, juridiskā adrese Tvaika iela 
64/55, Rīga) par kopējo līgumcenu 3 279 700,00 EUR bez PVN.  
 
Saskaņā ar atklātā konkursa nolikumu piedāvājuma izvēles kritērijs ir noteikts saimnieciski 
visizdevīgākais piedāvājums. Sabiedrība par atklātību – Delna konstatē, ka iepirkuma komisija 
konkursa nolikumā ir noteikusi šādus piedāvājumu vērtēšanas kritērijus: 
  

Kritērijs 
Maksimālā 

skaitliskā vērtība 

A Pilotprojekta detalizācijas pakāpe 8 

B Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pielietošana / nepielietošana 8 

C Sanācijas darbu izpildes programma 14 

D 
Atkritumu apsaimniekošanas atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2008/98/EK (2008.gada 19.novembris) 4.panta 1.sadaļas (d) 
apakšpunktam un „tuvuma principam” 

10 

CN1 Piedāvātā sanācijas darbu cena 45 

CN2 Piedāvātā Pilotprojekta cena (D8 veidne pozīcija 2) 15 

 Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 

                                                 
1
 http://pvs.iub.gov.lv/show/358994   

Reģ.nr.: 40008037054 
A.Čaka iela 49-4 
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Saskaņā ar konkursa noslēguma ziņojumu pretendenti ir iesnieguši piedāvājumus par šādām noteiktām 
līgumcenām: 

 personu apvienība „INTERGEO-R” – 3 279 700,00 EUR bez PVN; 
 SIA „VentEko” – 3 288 000,00 EUR bez PVN. 

 

No konkursa noslēguma ziņojuma redzams, ka vērtēšanas kritērijā CN1 (piedāvātā sanācijas darbu 
cena) iepirkuma komisija ir vērtējusi šādas vērtības: 

 personu apvienība „INTERGEO-R” – 1 007 500,00 EUR bez PVN; 
 SIA „VentEko” – 1 797 715,00 EUR bez PVN. 

 

Savukārt kritērijā CN2 (piedāvātā pilotprojekta cena – D8 veidne pozīcija 2) iepirkuma komisija ir 
vērtējusi šādas vērtības: 

 personu apvienība „INTERGEO-R” - 649 500,00 EUR bez PVN; 
 SIA „VentEko” - 337 514,00 EUR bez PVN. 

 

Saskaņā ar konkursa nolikumā iekļauto D8 veidni finanšu piedāvājums sastāv no piecām daļām, proti: (1) 
vispārējie posteņi, (2) izpēte un monitoringa darbu pilotprojekta eksperiments

2
, (3) nepieciešamās 

izpētes un projektēšanas darbi, (4) būvdarbi un (5) sanācijas (piesārņojuma attīrīšanas) darbi.  
 

No iepriekšminētā izriet, ka Valsts vides dienests vispār nav vērtējis pretendentu piedāvātās līgumcenas. 
Delna secina, ka vērtēšanas kritērijā CN1, vērtējot tikai kādu līgumcenas daļu, bet nevis kopējo 
līgumcenu, Pasūtītājs objektīvi nevar noteikt, kurš no iesniegtajiem piedāvājumiem ir saimnieciski 
visizdevīgākais. Turklāt no konkursa nolikuma dokumentiem neizriet, ka vērtēšanas kritērijā CN1 
iepirkuma komisija vērtēs tikai kādu daļu no kopējās piedāvātas līgumcenas. Turpretī vērtēšanas kritērijā 
CN2 Pasūtītājs nolikumā ir skaidri norādījis, ka tiks vērtēta tieši D8 veidnes 2.pozīcijā norādītā cena. Līdz 
ar to, Delnas ieskatā, Pasūtītājs ir neatbilstoši novērtējis pretendentu piedāvājumus CN1 kritērijā, 
kas, iespējams, var radīt nesaimniecisku Šveices Konfederācijas finanšu līdzekļu izlietojumu, 
tādējādi konkursa rezultāti ir apšaubāmi.  
 

Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka saskaņā ar iepirkuma līguma projekta (Līguma Vienošanās) 6.punktu, 
gadījumā, ja atbilstoši tehniskās specifikācijas noteikumiem pilotsanācijas rezultāti būs negatīvi (t.i. 
neatbilstoši tehniskajā specifikācijā ietvertajām Pasūtītāja prasībām), tad līguma darbība tiks izbeigta, un 
uzņēmējs būs atbrīvots no turpmāko sanācijas darbu veikšanas. Tādējādi paredzams, ka faktiski pie 
zināmiem apstākļiem sanācijas darbi var tikt pārtraukti jau pēc pilotprojekta veikšanas. Delna vērš 
Pasūtītāja uzmanību, ka pie šādiem faktiskajiem apstākļiem, t.sk. nevērtējot piedāvāto kopējo līgumcenu, 
pastāv augsts risks, ka Pasūtītājs ir izvēlējies piedāvājumu, kas nav saimnieciski visizdevīgākais.  
 

Papildus Delna vērš uzmanību, ka, piemēram, Sarkandaugavas sanācijas projekta 1.kārtas
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ietvaros pie līdzīgiem tiesiskiem apstākļiem, izmantojot identiskus vērtēšanas kritērijus, Valsts 
vides dienests kritērijā CN1 (piedāvātā sanācijas darbu cena) vērtēja tieši pretendentu piedāvātās 
kopējās līgumcenas, nevis tikai kādu līgumcenas daļu. Tādēļ vēl jo vairāk nav saprotama šāda 
pretēja Valsts vides dienesta rīcība piedāvājumu vērtēšanā projekta 2.kārtas
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 ietvaros. 

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās daļas 1.punktu saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājuma kritērijā tiek ņemti vērā tādi faktori kā piegāžu vai līguma izpildes termiņi, ekspluatācijas 
izmaksas un citas izmaksas, to efektivitāte, būvdarbu, preču vai pakalpojumu kvalitāte, estētiskais un 
funkcionālais raksturojums, vides prasību ievērošana, tehniskās priekšrocības, rezerves daļu pieejamība, 
piegāžu drošība, cena un citi ar līguma priekšmetu saistīti faktori, kuriem jābūt konkrēti izteiktiem un 
objektīvi salīdzināmiem vai izvērtējamiem. 
 

Ievērojot iepriekš minēto, Delna uzskata, ka Valsts vides dienests nav veicis pretendentu iesniegto 
piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši nolikuma prasībām. Pamatojoties uz Iesniegumu likuma 3.pantu, Delna 
lūdz adresātā norādītās institūcijas atbilstoši to kompetencei izvērtēt šajā vēstulē minētos apstākļus un 
atbilstoši rīkoties, nepieļaujot ārvalstu finanšu līdzekļu nesaimniecisku izlietojumu un prettiesiska 
iepirkuma līguma slēgšanu. Pamatojoties uz Iesniegumu likuma 5.pantu, lūdzam institūcijas informēt 
Delnu par veiktajām darbībām.  
 

Ar cieņu, 
 
Gundars Jankovs 
Direktors  
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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 Cena, kas tiek vērtēta vērtēšanas kritērijā CN2 (skaidri noteikts vērtēšanas kritērijā CN2) 
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 http://pvs.iub.gov.lv/show/304881  
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 http://pvs.iub.gov.lv/show/358994 

http://pvs.iub.gov.lv/show/304881
http://pvs.iub.gov.lv/show/358994

