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Liepājā, 2017.gada 18.maijā 

Iepirkums “Ģērbtuvju moduļu ar sanitāro aprīkojumu ražošana, piegāde un montāža”  

(LOC 2017/1) 

SĒDES PROTOKOLS Nr.3 

Sēde sasaukta 2017.gada 18.maijā plkst.11:00 
Sēde atklāta 2017.gada 18.maijā plkst.11:00 
 
Sēdi vada KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA   Elīna ZĀLĪTE 
 

Sēdē piedalās:   

KOMISIJAS locekļi:     Eva CIEKURZE  

Uldis KLAKS-KLEINS 

Sēdi protokolē:      Eva CIEKURZE 
 

Darba kārtībā 

Par iepirkumam “Ģērbtuvju moduļu ar sanitāro aprīkojumu ražošana, piegāde un montāža” 

iesniegto piedāvājumu vērtēšanu un iepirkuma rezultātiem. 

Sēdes norise 

Komisijas priekšsēdētāja E.ZĀLĪTE informē, ka ar paziņojuma publikāciju Iepirkumu uzraudzības biroja 
mājas lapā www.iub.gov.lv 2017.gada 03.maijā izsludināts iepirkums „Ģērbtuvju moduļu ar sanitāro 
aprīkojumu ražošana, piegāde un montāža” (LOC 2017/1), nosakot piedāvājumu iesniegšanas 
termiņu līdz 2017.gada 16.maijam plkst.10:00. Līdz noteiktā termiņa beigām saņemti 2 (divi) 
piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums Pretendenta reģistrācijas 
numurs 

Pretendenta piedāvātā līgumcena 
kopējam apjomam EUR, bez PVN 

SIA “VIA-S modular houses” 42103047351 29 350.00 

SIA “MŪRNIEKS”  42102001645 52 900.00 

Saskaņā ar iepirkuma „Ģērbtuvju moduļu ar sanitāro aprīkojumu ražošana, piegāde un montāža” 
(LOC 2017/1) nolikuma 6.4.punktu komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību 
pretendentu atlases prasībām un  atbilstību tehniskajai specifikācijai,  kā arī veic piedāvājuma izvēli. 

 

 

 

http://www.iub.gov.lv/
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Veicot pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu, Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikumā 
noteiktajām noformējuma un atlases prasībām, kā arī tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, 
iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvātajām cenām, līguma slēgšanas tiesības piešķiramas būtu SIA 
„VIA-S modular houses”  (42103047351). 

Pārbaudot SIA „VIA-S modular houses”  (42103047351) Elektroniskajā iepirkumu sistēmā, Komisija 
konstatē, ka pretendentam iepriekšējā datu atjaunošanas datumā pirms piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa pēdējās dienas (07.05.2017.) ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 euro. Ievērojot Publisko 
iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas 2.punktu Komisija mutiski informēja pretendentu par 
konstatēto un saņēma apstiprinājumu, ka pretendentam ir aktuāls nodokļu parāds. 

Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 2.punktā noteikto, Komisija izslēdz 
pretendentu SIA „VIA-S modular houses”  (42103047351) no turpmākas dalības iepirkumā. 

Pārbaudot pretendenta SIA “MŪRNIEKS” (42102001645) piedāvājumu, Komisija konstatē, ka 
iesniegtais piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas. 

 

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

 
 

1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 
piecpadsmitajā daļā noteikto, pārtraukt iepirkumu. 
 

2. Iepirkuma rezultātus 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 2017.gada 18.maijā plkst.11:30 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: Elīna ZĀLĪTE 

  

Iepirkuma komisijas locekļi:  Eva CIEKURZE 

  

 Uldis KLAKS-KLEINS 

 

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

