
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta 

 

Iepirkumu komisijas 

LĒMUMS Nr.TMR2018/2 
 

Siguldā         2018. gada 5. jūlijā 

 

Pasūtītājs 

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts”, reģ.Nr.90000012776, 

Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

 

Publiskais iepirkums, iepirkuma identifikācijas Nr.  

Audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un integrēšana muzeja ekspozīcijas multimediālajā 

sistēmā”, iepirkuma identifikācijas Nr. TMR/20178/2 

  

Iepirkuma metode: 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. 

 

Līdz publiskā iepirkuma pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 2018. gada 4. jūlija plkst.11.00 ir 

saņemts, reģistrēts un atvērts 1 (viens) piedāvājums. 

 
Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvātā līgumcena 

bez PVN (euro) 

1. SIA “SGS Sistēmas”, reģ. Nr. 

40003472146, juridiskā adrese: 

Plēnes iela 4, Rīga, LV-1046  

02.07.2018., plkst.14.18. 14 540,40 

 

Piedāvājuma vērtējums un pamatojums lēmumam: 

Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 7. punktu noteiktajām prasībām, komisija veic pretendenta piedāvājuma 

noformējuma pārbaudi un pārbauda pretendenta iesniegtos Nolikuma 8. punktā prasītos dokumentus un 

informāciju no publiskajām datu bāzēm. 

 

Tika konstatēts, ka: 

1) Pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesniegšanas un 

noformējuma prasībām.  

2) Pretendenta iesniegtie atlases dokumenti liecina par iepirkuma nolikumā noteikto atlases prasību 

izpildi, un izziņas par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību 

vai neesamību no VID Publiskās datu bāzes liecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu un uz 

to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.  

3) Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. un tā kvalifikācija, ko apliecina 

iesniegtie dokumenti un pieredzes saraksts, atbilst iepirkuma priekšmetam. 

4) Pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma 1.pielikumā 

„Tehniskā specifikācija” norādītajām prasībām.  

5) Pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma prasībām un Pasūtītāja finanšu 

budžetam, un tajā netika konstatētas aritmētiskās kļūdas.  

6) SIA “SGS Sistēmas” ir iesniedzis piedāvājumu ar cenu bez PVN - EUR 14 540,40. 

 

Iepirkuma komisijai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 51. panta ceturtajā daļā paredzēto 

piedāvājuma izvēles kritēriju – cenu, un nolikuma 12.3. punktu izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst 

nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar zemāko piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.  

 

Pamatojoties uz Nolikuma 12.4.p. gadījumā, ja ir iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs 

nolikuma prasībām un plānotajiem Pasūtītāja finanšu līdzekļiem, Pretendents, kas iesniedzis šo 

piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju un tam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

 



Tā kā publiskajā iepirkumā ir iesniegts viens piedāvājums - SIA “SGS Sistēmas” piedāvājums, 

iepirkumu komisija secina, ka tas atbilst nolikuma prasībām un Pasūtītāja plānotajam finanšu budžetam 

audioiekārtu iegādei, uzstādīšanai un integrēšanai muzeja ekspozīcijas multimediālajā sistēmā, un SIA 

“SGS Sistēmas” var piešķirt līguma slēgšanas tiesības.  

 

 

Pamatojoties uz nolikuma 12.4. punktu, iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj:  

1. Atzīt SIA “SGS Sistēmas” par iepirkuma “Audioiekārtu piegāde, uzstādīšana un integrēšana 

muzeja ekspozīcijas multimediālajā sistēmā”, iepirkuma identifikācijas Nr. TMR2018/2, 

uzvarētāju un piešķirt līguma slēgšanas tiesības. 

2. Pēc šī lēmuma pieņemšanas trīs darbdienu laikā informēt pretendentu par publiskā iepirkuma 

rezultātiem un lēmumu publicēt Turaidas muzejrezervāta mājaslapā internetā www.turaida-

muzejs.lv. 

3. Uzaicināt SIA “SGS Sistēmas” noslēgt iepirkuma līgumu par piedāvāto līgumcenu EUR 

14 540,40 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit euro un 40 centi) saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 60. panta 9. daļas pirmo punktu. 

4. Pēc līguma noslēgšanas desmit darbdienu laikā iesniegt publicēšanai paziņojumu par noslēgtu 

līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Turaidas muzejrezervāta 

mājaslapā internetā www.turaida-muzejs.lv publicē noslēgtā līguma tekstu. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs  Inta Mikanovska-Mikalovska 
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