
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 

 

Iepirkumu komisijas 

LĒMUMS Nr.TMR2016/9 

 

Siguldā         2016. gada 18. oktobrī 

 

Pasūtītājs 

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”, 

reģ.Nr.90000012776, Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

 

Publiskais iepirkums, iepirkuma identifikācijas Nr.  

“Būvmateriālu un remonta materiālu iegāde”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. TMR/2016/9 

  

Iepirkuma metode: 

Mazais iepirkums no 4 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 82 pantu.  

 

Līdz paziņojumā par iepirkumu (identifikācijas Nr. TMR2016/9) noteiktajā termiņā - 2016. gada 17. 

oktobra plkst.10.00 ir saņemts viens piedāvājums:  

 
Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvātā līgumcena 

bez PVN (euro) 

1. SIA “Laimas” 

reģ. Nr. 40103034626, “Krasti”, 

Ragana, Krimuldas novads, LV-2144 

14.10.2016., plkst.14.25 EUR 17 780,80 

 

 
Piedāvājumu vērtējums un pamatojums lēmumam: 

 

1) Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija secina, ka iesniegtā piedāvājuma noformējums 

atbilst nolikuma 7. punkta prasībām. 

2) Pēc pretendenta pārbaudes publiskajā datu bāzē, redzams, ka Pretendents atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām reģistrēts LR Komercreģistrā. 

3) Pēc pretendenta pārbaudes VID Publiskās datu bāzes saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta 

piektajā daļā un nolikuma 6. punktā noteikto, komisija secina, ka SIA “Laimas” saimnieciskā 

darbība pretendentiem nav apturēta; 

4) VID EDS izziņa Nr.174180 liecina, ka uz 05.10.2016., kad tika publicēts paziņojums par līguma 

slēgšanu IUB mājaslapā un uz 18.10.2016, dienu, kad pieņemts lēmums, nodokļu parāda nav; 

5) Pretendenta iesniegtais profesionālās pieredzes apliecinājums būvmateriālu un remonta materiālu 

piegādē atbilst nolikuma 8.3. un 10.2.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

6) Pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Turaidas muzejrezervāta vajadzībām saskaņā ar 

nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām. 

7) Finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas nav konstatētas. 

8) SIA “Laimas” ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN - EUR 17780,80, kas atbilst 

Pasūtītāja finanšu resursiem. 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 9.1.2. apakšpunktu, komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst 

nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu. 



Ņemot vērā konstatēto, komisija atzīst, ka SIA “Laimas” iesniegtais piedāvājums atbilst iepirkuma 

„Būvmateriālu un remonta materiālu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/9, nolikumā 

izvirzītajām prasībām un SIA “Laimas” ir atzīstama par potenciālo uzvarētāju, un tai būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības. 

 

Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1. Atzīt SIA „Laimas” par iepirkuma “Būvmateriālu un remonta materiālu iegāde” 

uzvarētāju un piešķirt tiesības slēgt līgumu par piedāvāto līgumcenu EUR 17780,80 

(septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 80 centi) bez PVN. 

2. Pēc šī lēmuma pieņemšanas trīs darbdienu laikā informēt SIA „Laimas” par līguma noslēgšanas 

tiesību piešķiršanu un uzaicināt noslēgt līgumu par piedāvāto līgumcenu EUR 17780,80 

(septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro un 80 centi) bez PVN. 

3. Pēc līguma noslēgšanas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā iesniegt publicēšanai paziņojumu par 

noslēgtu līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā www.iub.gov.lv, kā arī 

Turaidas muzejrezervāta mājaslapā internetā www.turaida-muzejs.lv. 

4. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, publicēt Turaidas muzejrezervāta mājaslapā 

internetā www.turaida-muzejs.lv iepirkuma līguma tekstu. 

5. Pieņemt zināšanai, ka pieņemto lēmumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

astoņpadsmito daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kas uzskata, ka ir 

aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

 

Komisijas priekšsēdētājs   Inta Mikanovska-Mikalovska 

 

Komisijas locekļi:                       Līga Kreišmane 

 

   

                  Aivars Irbe 

 

 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.turaida-muzejs.lv/
http://www.turaida-muzejs.lv/

