
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 

 

Iepirkumu komisijas 

LĒMUMS Nr.TMR2014/3-3 

 

Siguldā        2014. gada 24. novembrī 

 

 

Pasūtītājs 
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”, 

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

 

 

Publiskais iepirkums, iepirkuma identifikācijas Nr.  
„Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta KLAUŠINIEKU 

MĀJAS rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ”, iepirkuma 

identifikācijas Nr. TMR2014/3 

 

 

Iepirkuma metode: 
Mazais iepirkums pakalpojumiem no 4000 euro līdz 43 000 euro saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 82 pantu  

 

 

Noteiktajā termiņā līdz 2014. gada 20. novembrim plkst.12.00 saņemtie piedāvājumi: 

 
Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvātā līgumcena 

bez PVN (euro) 

1. SIA „Linia” 

reģ. Nr. 40003967686 

adrese: „Ezervijas”, Ādažu novads, 

LV-2164 

20.11.2014. plkst.9.10 

 

23 460,00 

2. SIA „Arhitektes Ināras Caunītes 

birojs” 

reģ. Nr. 50003496771 

adrese: Cēsu iela 26-13, Rīga, LV – 

1012 

20.11.2014. plkst.11.44 17 280,00 

 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: 
Piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām 

 

 

Piedāvājuma vērtēšana: 
Iepirkumu komisija veica pretendentu kvalifikācijas, tehnisko specifikāciju un finanšu 

piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši nolikuma prasībām. Tika konstatēts: 

 Pretendentu piedāvājumi atbilst nolikumā noteiktajām prasībām 

 Finanšu piedāvājumos aritmētiskas kļūdas netika konstatētas 

 SIA „ Arhitektes Ināras Caunītes birojs” finanšu piedāvājums ir ar zemāko piedāvāto 

līgumcenu. 

Pirms lēmuma pieņemšanas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82. panta 7. daļas noteiktā 

kārtībā pārliecinājās, ka pretendents SIA „ Arhitektes Ināras Caunītes birojs” nav izslēdzams no 

dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 82. panta 5.daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu dēļ. 



Iepirkumu komisija, atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam, vienbalsīgi nolemj: 
 

1. Atzīt SIA „ Arhitektes Ināras Caunītes birojs” par iepirkuma „Īpaši aizsargājamā 

kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta KLAUŠINIEKU MĀJAS rekonstrukcijas 

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ”, ID TMR2014/3, uzvarētāju un 

piešķirt tiesības slēgt līgumu par piedāvāto līgumcenu EUR 17 280,00 (septiņpadsmit 

tūkstoši divi simti astoņdesmit un 00 centi) bez PVN. 

 

Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība 
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 priekšsēdētāja    

Inta Mikanovska-Mikalovska 

 

 

Komisijas locekļi   Aivars Irbe 

            

    Līga Kreišmane 

 

 


