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Liepājā, 2015.gada 13.oktobrī 

Iepirkums “Speciāla dizaina apģērbu izgatavošana un piegāde” 

(LOC 2015/13) 

SĒDES PROTOKOLS Nr.5 

Sēde sasaukta 2015.gada 13.oktobrī plkst.10:00 
Sēde atklāta 2015.gada 13.oktobrī plkst.10:00 
 
Sēdi vada KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS   Raivo ŠPAKS 
 

Sēdē piedalās:   

KOMISIJAS locekļi:     Eva CIEKURZE  

Sintija ŠALMA 

Sēdi protokolē:      Eva CIEKURZE 
 

Darba kārtībā 

Par iepirkuma “Speciāla dizaina apģērbu izgatavošana un piegāde” pārtraukšanu. 

Sēdes norise 

KOMISIJAS priekšsēdētājs R.ŠPAKS informē, ka ar paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā 2015.gada 31.jūlijā tika izsludināts iepirkums „ Speciāla dizaina apģērbu 

izgatavošana un piegāde” (LOC 2015/13) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 

12.augustam plkst.10:00. Līdz noteiktā termiņa beigām saņemti 3 (trīs) piedāvājumi. 

Saskaņā ar komisijas 2015.gada 24.augusta lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas 
pretendentam SIA “Abi2” (40003265778) par kopējo līgumcenu EUR 4171,10, neskaitot PVN, nosakot 
par pienākumu pirms līguma noslēgšanas un preču partiju ražošanas uzsākšanas saskaņot ar 
Pasūtītāja pārstāvi visu preču gala paraugus, ieskaitot konkrēto dizainu un krāsas. 

KOMISIJAS priekšsēdētājs R.ŠPAKS informē, ka nav izdevies panākt vienošanos ar noteikto uzvarētāju 
par nepieciešamo apģērbu dizaina un kvalitātes nosacījumiem. 

KOMISIJAS locekle E.CIEKURZE informē, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 
vienpadsmito daļu “pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs 
pamatojums”. 

 

 

 



  

SIA Liepājas Olimpiskais centrs 

Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401 

Tālr. (+371) 634 83 883 

Fakss (+371) 634 83 890 

E-pasts: info@loc.lv 

 

Reģ.Nr.LV42103030247 

Swedbank, SWIFT kods HABALV22 

LV12HABA0551004276046 

 

 
KOMISIJA, atklāti balsojot 
ar 3 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav, NOLEMJ: 

 
 

1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 
vienpadsmito daļu, pārtraukt iepirkumu „Speciāla dizaina 
apģērbu izgatavošana un piegāde” (LOC 2015/13), jo pasūtītājam 
nav izdevies panākt vienošanos ar noteikto uzvarētāju par 
nepieciešamo apģērbu dizaina un kvalitātes nosacījumiem. 
 

2. Lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu paziņot pretendentiem un 
SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” mājas lapā www.loc.lv, sadaļā 
“Par LOC”, apakšsadaļā “Iepirkumi”.  

 
3. Publicēt paziņojumu par iepirkuma pārtraukšanu Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv. 
 

Sēde slēgta 2015.gada 13.oktobrī plkst.10:45 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Raivo ŠPAKS 

  

Iepirkuma komisijas locekļi:  Eva CIEKURZE 

  

 Sintija ŠALMA 

  

 

http://www.loc.lv/
http://www.iub.gov.lv/

