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Liepājā, 2015.gada 18.augustā 

Iepirkums “Liepājas Olimpiskā centra Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina risinājumu izbūve” 

(LOC 2015/14) 

SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

Sēde sasaukta 2015.gada 18.augustā plkst.10:00 
Sēde atklāta 2015.gada 18.augustā plkst.10:00 
 
Sēdi vada KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS   Raivo ŠPAKS 
 

Sēdē piedalās:   

KOMISIJAS locekļi:     Eva CIEKURZE  

Sintija ŠALMA 

Sēdi protokolē:      Eva CIEKURZE 
 

Darba kārtībā 

Par iepirkumam “Liepājas Olimpiskā centra Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina risinājumu 

izbūve” (LOC 2015/14) iesniegto piedāvājumu atvēršanu, vērtēšanu un iepirkuma rezultātiem. 

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 „Liepājas Olimpiskā 

centra Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina risinājumu izbūve” (LOC 2015/14) ar piedāvājumu 

iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 12.augustam plkst.10:00. Līdz noteiktā termiņa beigām saņemts 

1 (viens) piedāvājums:  

Pretendents 
Piedāvājuma 

iesniegšanas laiks 

Piedāvātā līgumcena 

kopā, EUR, bez PVN 

1. SIA „VIRTUS SV” (40003601516) 07.08.2015.plkst.12:47 65 298,75 

 

Saskaņā ar iepirkuma „Liepājas Olimpiskā centra Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina 
risinājumu izbūve” (LOC 2015/14) nolikuma 4.1.1.punktu komisija pārbauda atbilstību noformējuma 
prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī veic 
piedāvājuma izvēli. 
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Saskaņā ar iepirkuma „Liepājas Olimpiskā centra Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina 
risinājumu izbūve” (LOC 2015/14) nolikuma 4.3.1.punktu piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums 
ar viszemāko cenu. 

Komisija ir pārbaudījusi SIA „VIRTUS SV ” (40003601516) iesniegto piedāvājumu un 
konstatējusi aritmētisko kļūdu. Lokālajās tāmēs kolonnā „Vienības izmaksas/darba alga (EUR)” 
ievadītā darba alga neatbilst laika normas (c/h) un darba samaksas likmes (EUR/h) reizinājumam. 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu, komisija pretendenta piedāvājumā 
laboja aritmētisko kļūdu un vērtējot piedāvājumu ņēma vērā labojumus. 

Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma un atlases prasībām, kā arī tehniskajā 
specifikācijā izvirzītajām prasībām, iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvātajām cenām, līguma 
slēgšanas tiesības piešķiramas SIA „VIRTUS SV” (40003601516). 

Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sestajā un septītajā daļā noteikto, komisija 
pārbaudījusi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta piektās daļas 1. vai 
2.punktā minēto apstākļu dēļ un konstatējusi, ka uz SIA „VIRTUS SV ” (40003601516) likumā noteiktie 
izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi. 
 

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

 
 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par Liepājas Olimpiskā centra 
Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina risinājumu izbūvi SIA 
„VIRTUS SV” (40003601516) par kopējo līgumcenu EUR 
65 298,11, neskaitot PVN. 
 

2. Iepirkuma rezultātus paziņot pretendentam un SIA „Liepājas 
Olimpiskais centrs” mājas lapā www.loc.lv, sadaļā “Par LOC”, 
apakšsadaļā “Iepirkumi”.  

 
3. Pēc līguma noslēgšanas publicēt paziņojumu par noslēgto līgumu 

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

Sēde slēgta 2015.gada 18.augustā plkst.11:20 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Raivo ŠPAKS 

  

Iepirkuma komisijas locekļi:  Eva CIEKURZE 

  

 Sintija ŠALMA 

 

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

