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Liepājā, 2016.gada 23.augustā 

Iepirkums “LOC Ledus halles ģērbtuvju remonts” 

(LOC 2016/14) 

SĒDES PROTOKOLS Nr.4 

Sēde sasaukta 2016.gada 23.augustā plkst.09:00 
Sēde atklāta 2016.gada 23.augustā plkst.09:00 
 
Sēdi vada KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA   Elīna ZĀLĪTE 
 

Sēdē piedalās:   

KOMISIJAS locekļi:     Eva CIEKURZE  

Uldis KLAKS-KLEINS 

 
Sēdi protokolē:      Eva CIEKURZE 

 

Darba kārtībā 

Par iepirkumam “LOC Ledus halles ģērbtuvju remonts” (LOC 2016/14) iesniegto piedāvājumu 

vērtēšanu un iepirkuma rezultātiem. 

 

Sēdes norise 

Komisijas priekšsēdētāja E.ZĀLĪTE informē, ka ar paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājas lapā 2016.gada 22.jūlijā tika izsludināts iepirkums „LOC Ledus halles 
ģērbtuvju remonts” (LOC 2016/14) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2016.gada 2.augustam 
plkst.10:00. Līdz noteiktā termiņa beigām saņemti 7 (septiņi) piedāvājumi.  

 

Tā kā pretendentam SIA “MK Būvniecība” (42103060985) tika konstatēts nodokļu parāds uz pēdējo 
datu aktualizācijas dienu (07.07.2016.) pirms iepirkuma izsludināšanas dienas (22.07.2016.), ievērojot 
Publisko iepirkumu likuma 8.2panta astoto daļu un saskaņā ar Komisijas 2016.gada 8.augusta lēmumu 
SIA “MK Būvniecība” (42103060985) tika nosūtīta vēstule, norādot uz konstatēto parādu un aicinot 
iesniegt izziņu, kas apliecinātu, ka uz iepirkuma izsludināšanas dienu pretendentam nodokļu parādu 
nav. 

Līdz noteiktā termiņa beigām SIA “MK Būvniecība” (42103060985) prasītos dokumentus nav 
iesniegusi.  

 



  

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 

 

 

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta astotās daļas 2.punktu, Komisija izslēdz 
SIA “MK Būvniecība” (42103060985) no turpmākas dalības iepirkumā. 

 

Saskaņā ar iepirkuma „LOC Ledus halles ģērbtuvju remonts” (LOC 2016/14) nolikuma 
4.2.1.punktu komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases 
prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī veic piedāvājuma izvēli. Nolikuma 4.3.punktā 
noteiktais piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. 

 

Pretendents, reģistrācijas numurs 
Piedāvātā līgumcena 
kopā, EUR, bez PVN 

1. SIA „Liepājas Celtnieks” (42103042443) 21 920,65 

2. SIA “Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks” (42103000295) 26 714,21 

3. SIA “S.B.S” (42103039782) 32 866,64 

4. SIA “Būvkompānija MBR” (42103033686) 23 291,32 

5. SIA firma “UPTK” (42103006052)  24 765,33 

6. SIA “Dzintars AB” (42103038221)  17 455,49 

 

Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma un atlases prasībām, kā arī tehniskajā 
specifikācijā izvirzītajām prasībām, iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvātajām cenām, līguma 
slēgšanas tiesības piešķiramas SIA „Dzintars AB” (42103038221). 

 

Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sestajā un septītajā daļā noteikto, komisija 
pārbaudījusi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta piektajā daļā minēto 
apstākļu dēļ un, saņemot izziņas Elektronisko iepirkumu sistēmā un pēc Valsts ieņēmumu dienesta 
izziņas, konstatējusi, ka uz SIA „Dzintars AB” (42103038221) likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi 
nav attiecināmi. 

 
 

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

 
 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības par LOC Ledus halles ģērbtuvju 
remonta veikšanu SIA „Dzintars AB” (42103038221) par kopējo 
līgumcenu EUR 17 455,49, neskaitot PVN. 
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 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 2014.gada 23.augustā plkst.09:40 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: Elīna ZĀLĪTE 

  

Iepirkuma komisijas locekļi:  Eva CIEKURZE 

  

 Uldis KLAKS-KLEINS 

 

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

