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NORAKSTS 

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJA 

Iepirkums „Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves 

laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)” (LOC 2014/11) 

Sēdes protokols Nr.2 

 

Liepājā, 2014.gada 20.oktobrī 

 

Sēdē piedalās 

Komisijas priekšsēdētājs  Gatis GRIEZĪTIS 

Komisijas locekļi:    Eva CIEKURZE 

     Raivo ŠPAKS 

 

Sēdi protokolē:     Eva CIEKURZE 
 

 

Komisijas priekšsēdētājs Gatis GRIEZĪTIS informē, ka ar paziņojumu par plānoto līgumu 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2014.gada 2.oktobrī tika izsludināts iepirkums „Par 

esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam 

(Jūrmalas parks 4, Liepāja)” (LOC 2014/11) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 

2014.gada 13.oktobrim plkst.10:00. Līdz noteiktā termiņa beigām saņemti 9 (deviņi) 

piedāvājumi:  

Pretendents 
Piedāvājuma 

iesniegšanas laiks 

Piedāvātā 

līgumcena kopā, 

EUR, bez PVN 

1. SIA „Žogu Pasaule” (40103540082) 09.10.2014.plkst.09:30 17 936,60 

2. SIA „Preiss Būve” (40003607754) 10.10.2014.plkst.09:50 20 202,00 

3. SIA „DN Sistēmas” (50003672101) 10.10.2014.plkst.09:50 21 334,54 

4. SIA „AD BŪVE” (42103043400) 13.10.2014.plkst.08:20 21 050,00 
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5. SIA „Liepājas Celtnieks” (42103042443) 13.10.2014.plkst.09:10 23 137,81 

6. SIA „Privacon Baltics” (40103235680) 13.10.2014.plkst.09:45 18 283,79 

7. SIA „BŪVE LV” (42103060951) 13.10.2014.plkst.09:50 17 098,19 

8. SIA „Žogu fabrika” (50103245591) 13.10.2014.plkst.09:56 12 750,00 

9. SIA „UNIVERSERVISS” (42103043538) 13.10.2014.plkst.09:59 15 954,48 

 

Saskaņā ar iepirkuma „Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona 
„Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)” (LOC 2014/11) nolikuma 
3.2.1.punktu komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu 
atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī veic piedāvājuma izvēli. 

 

Pārbaudot SIA „Žogu Pasaule” (40103540082) iesniegto piedāvājumu, komisija ir 
konstatējusi, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 1.3.punktā noteiktajam līguma izpildes 
termiņam – 20 (divdesmit) darba dienas, pretendents piedāvā darbus veikt 30 (trīsdesmit) darba 
dienu laikā, kas pārsniedz noteikto izpildes termiņu.  

Pārbaudot SIA „DN Sistēmas” (50003672101) iesniegto piedāvājumu, komisija ir 
konstatējusi, ka piedāvājums neatbilst nolikuma 1.3.punktā noteiktajam līguma izpildes 
termiņam – 20 (divdesmit) darba dienas, pretendents piedāvā darbus veikt 35 (trīsdesmit piecu) 
kalendāra dienu laikā, kas pārsniedz noteikto izpildes termiņu.  

Pārbaudot SIA „AD BŪVE” (42103043400) iesniegto piedāvājumu, komisija ir konstatējusi, 
ka piedāvājumam nav pievienota nolikuma 2.3.3.1.punktā pieprasītā informācija par piedāvāto 
žogu, tādējādi komisija nevar konstatēt, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā 
izvirzītajām prasībām. 

Pārbaudot SIA „UNIVERSERVISS” (42103043538) iesniegto piedāvājumu, komisija ir 
konstatējusi, ka piedāvājumam nav pievienota nolikuma 2.3.3.1.punktā pieprasītā informācija 
par piedāvāto žogu, tādējādi komisija nevar konstatēt, vai tehniskais piedāvājums atbilst 
iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. 

Saskaņā ar iepirkuma „Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona 
„Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)” (LOC 2014/11) nolikuma 
3.3.punktu piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. 

Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma un atlases prasībām, kā arī 
tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvātajām 
cenām, līguma slēgšanas tiesības piešķiramas SIA „Žogu fabrika” (50103245591). 

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 „Žogu fabrika” (50103245591) likumā 
noteiktie izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi. 
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Komisija nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības par esošā žoga demontāžu un jauna 
žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja) SIA „Žogu 
fabrika” (50103245591). 

 

Komisijas priekšsēdētājs (paraksts) Gatis GRIEZĪTIS 

   

Komisijas locekļi (paraksts) Eva CIEKURZE 

   

 (paraksts) Raivo ŠPAKS 

 

 

 

NORAKSTS PAREIZS. 

2014.gada 21.oktobrī, Liepājā 

 

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs   G. Griezītis 


