
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 

 

Iepirkumu komisijas 

LĒMUMS Nr.TMR2016/11 

 

Siguldā         2016. gada 9. novembrī 

 

Pasūtītājs 

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”, 

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

 

Publiskais iepirkums, iepirkuma identifikācijas Nr.  

“Mobilo iegāde un uzstādīšana Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. TMR/2016/11 

  

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. TMR2016/11) noteiktajā termiņā līdz 2016. gada 

7. novembra plkst.10.00 ir saņemti 5 (pieci) piedāvājumi: 

 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

Piedāvātā 

līgumcena bez 

PVN (euro) 

1. SIA “R.A.S.A. un Ko”, reģ. Nr. 

40003115278, Meistaru iela 10-301, 

Rīga LV-1050 

04.11.2016., plkst.9.50 EUR 3969,16 

2. SIA “FL Birojs”, reģ.Nr.40003875292, 

Lubānas iela 14-72, Rīga, LV-1019 

07.11.2016., plkst.9.10 EUR 4093,20 

3. AS “AJ Produkti”, reģ. Nr.4000461161, 

Valmieras iela 197 b, Rīga, LV-1046 

07.11.2016., plkst.9.10 EUR 10 289,20 

4. SIA “R&T”, reģ. Nr. 40003052095, 

Brīvības gatve 211, Rīga, LV-1039 

07.11.2016., plkst.9.15 EUR 5078,00 

5. SIA “WSP”, reģ. Nr. 40103375307, 

Grēdu iela 1 – 80, Rīga, LV-1019 

07.11.2016., plkst.9.59 EUR 4914,00 

 

Piedāvājumu vērtējums un pamatojums lēmumam: 

1) Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes komisija secina, ka iesniegto piedāvājumu 

noformējums atbilst nolikuma 7. punkta prasībām. 

2) Pēc pretendentu pārbaudes publiskajā datu bāzē, redzams, ka Pretendenti atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām reģistrēti LR Komercreģistrā. 

3) Pēc pārbaudes VID Publiskajā datu bāzē, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta piektajā 

daļas 1. punktā noteikto, komisija secina, ka saimnieciskā darbība pretendentiem nav apturēta. 

4) Pretendentu iesniegtie profesionālās pieredzes apliecinājumi atbilst nolikuma 8.3. un 10.2.2. 

apakšpunktā noteiktajām prasībām un piedāvājumi atbilst Turaidas muzejrezervāta vajadzībām 

saskaņā ar nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām. 

5) Finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas netika konstatētas. 

6) SIA “R.A.S.A. un Ko” ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko cenu bez PVN - EUR 3969,16 (trīs 

tūkstoši sešdesmit deviņi euro un 16 centi). 

 
Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 11.2.4. apakšpunktu, komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst 

nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto cenu, tas ir SIA “R.A.S.A. un Ko” 

piedāvājums, cena bez PVN - EUR, 3969,16 (trīs tūkstoši sešdesmit deviņi euro un 16 centi). 



Pēc pārbaudes VID Publiskajā datu bāzē, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta piektās daļas 

2. punktā noteikto, komisija secina, ka atbilstoši VID EDS izziņai Nr. 1866815, uz 31.10.2016., kad 

tika publicēts paziņojums par līguma slēgšanu IUB mājaslapā un uz 09.11.2016, dienu, kad pieņemts 

lēmums, SIA “R.A.S.A. un Ko” nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR. 

 

Ņemot vērā konstatēto, komisija atzīst, ka SIA “R.A.S.A. un Ko” iesniegtais piedāvājums atbilst 

iepirkuma „Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana Turaidas muzejrezervāta krājuma vajadzībām”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2016/11, nolikumā izvirzītajām prasībām un SIA “R.A.S.A. un Ko” 

ir atzīstama par potenciālo uzvarētāju, un tai ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

 

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Atzīt SIA „R.A.S.A. un Ko” par iepirkuma “Mobilo plauktu iegāde un uzstādīšana Turaidas 

muzejrezervāta krājuma vajadzībām” uzvarētāju un piešķirt tiesības slēgt līgumu par 

piedāvāto EUR 3969,16 (trīs tūkstoši sešdesmit deviņi euro un 16 centi) bez PVN. 

2. Pēc šī lēmuma pieņemšanas trīs darbdienu laikā informēt SIA „R.A.S.A. un Ko” par līguma 

noslēgšanas tiesību piešķiršanu un uzaicināt noslēgt līgumu par piedāvāto līgumcenu EUR 

3969,16 (trīs tūkstoši sešdesmit deviņi euro un 16 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/
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