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Liepājā,                2015.gada 17.augustā 

 

IEPIRKUMA KOMISIJA 

 

„Par ledus mašīnas remontdarbiem LOC Ledus hallē” (LOC 2015/16) 

 

SĒDES PROTOKOLS Nr.1 

 

Sēdi vada KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS   Raivo ŠPAKS 

 

Sēdē piedalās: KOMISIJAS locekļi:    Eva CIEKURZE  

Sintija ŠALMA 

 

Sēdi protokolē:       Eva CIEKURZE 

 

KOMISIJAS priekšsēdētājs Raivo ŠPAKS informē, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, turpmāk tekstā – SIA “LOC”, lai 

nodrošinātu nepārtrauktu LOC Ledus halles darbību, ir nepieciešams noslēgt līgumu par ledus mašīnas 

Zamboni 520 remontdarbiem. Paredzamā līgumcena, neskaitot PVN, ir aptuveni 9`800,00 euro. 

Komisijas locekle Eva CIEKURZE informē, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

8.2panta pirmo daļu gadījumā, ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā 

līgumcena ir 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro [..], pasūtītājs veic iepirkumu šajā 

pantā noteiktajā kārtībā. Savukārt, Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 2.punkts 

nosaka, ka „Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja iepirkums 

atbilst šā likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta pēdējā teikuma vai 63.panta nosacījumiem.” 

Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punkts ietver sarunu procedūras 

nosacījumu gadījumos, kad pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies 

situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot iepirkuma procedūru. 

Komisijas locekle Sintija ŠALMA informē, ka 2015.gada 14.augustā ir sastādīts defektācijas 

akts par to, ka ledus mašīnai ir bojāta hidrosistēma, līdz ar to šāds defekts liedz izmantot šo iekārtu 

turpmākajās darbībās un steidzami ir nepieciešams remonts. Savukārt 2015.gada 17.augustā iekārtu  
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apsekojuši SIA “Hansa Flex Hidraulika” pārstāvji un konstatējuši, ka ledus mašīnai Zamboni 520, lai 

atjaunotu pilnvērtīgu tās darbību, ir nepieciešams hidrosistēmas kapitālais remonts, tai skaitā, dažādu 

rezerves daļu nomaiņa. 

Ņemot vērā 2015.gada 14.augustā sastādīto defektācijas aktu, kā arī nepieciešamību 

nodrošināt nepārtrauktu iekārtas darbību, komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības SIA “Hansa Flex 

Hidraulika”, reģistrācijas numurs 40003473419, par summu 9`840,76 euro (deviņi tūkstoši astoņi 

simti četrdesmit eiro un 76 centi), neieskaitot PVN. 

 

KOMISIJA, atklāti 

balsojot ar 3 balsīm par, 

pret – nav, atturas – nav, 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt sagatavoto līguma projektu. 

2. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par ledus mašīnas 

Zamboni 520 remontdarbiem SIA „Hansa Flex 

Hidraulika”, reģistrācijas numurs 40003473419, par 

summu 9`840,76 euro (deviņi tūkstoši astoņi simti 

četrdesmit euro un 76 centi), neieskaitot PVN. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Raivo ŠPAKS 

Iepirkuma komisijas locekļi: Eva CIEKURZE 

 Sintija ŠALMA 

 


