
 
 
 
 
 

Iepirkumu komisijas lēmums 
Liepājā, 2017.gada 05.janvārī 
 

1. Informācija par iepirkumu 
Pasūtītājs: VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” 
Iepirkuma komisijas 
izveidošanas pamatojums: 

VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” valdes locekļa rīkojums nr.1.-3/159 
no 2016.gada 6.oktobra 

Iepirkuma nosaukums: Fagota piegāde Liepājas simfoniskajam orķestrim 
Iepirkuma identifikācijas 
numurs: 

LSO 2016/06 

Iepirkuma pamatojums: Latvijas Republikas likuma „Publisko iepirkuma likums” 8.
2
 pants 

Paziņojuma par plānoto 
līgumu publicēšanas datums: 

2016.gada 19.decembrī 
 

2. Iepirkuma noteikumos noteiktajā termiņā ir iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi ar sekojošiem saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem: 

Pretendents 
Piedāvā cena (EUR, 

bez PVN) 
Garantijas laiks 

(mēnešos) 

Izstrādājuma 
atbilstība pasūtītāja 

prasībām 

Piegādes termiņš 
(mēnešos) 

SIA „RDL”, 
reģ.nr.LV40003215103 

22314.00 24 pilnībā atbilst 3 

SIA „ES projekti”, 
reģ.nr.40003824633 

21885.00 60 pilnībā atbilst 3 

UAB „Sentios”, 
reģ.nr.302597426 

22311.00 24 pilnībā atbilst 3 

 

3. Izvērtējot iesniegto piedāvājumu noformējumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām piedāvājuma 
noformējuma prasībām, iepirkuma komisija ir atzinusi visu iepirkuma pretendentu piedāvājumu 
noformējumus par atbilstošiem. 

4. Izvērtējot pretendentu atbilstību attiecībā uz iepirkuma nolikumā izvirzītājām pretendentu atlases 
prasībām, komisija ir atzinusi visus pretendentus par atbilstošiem. 

5. Izvērtējot iepirkumu pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā 
noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija ir konstatējusi, ka visi iepirkuma pretendentu tehniskie 
piedāvājumi ir atbilstoši. 

6. Izvērtējot iepirkumu pretendentu iesniegtos piedāvājumus pēc iepirkuma noteikumos visizdevīgākā 
piedāvājuma noteikšanas kritērijiem komisija atzīst: 
6.1. pretendenta SIA „RDL” iesniegto piedāvājumu par atbilstošu iepirkumu noteikumu prasībām, 

apstiprinot piedāvājuma novērtējumu atbilstoši visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem ar 
93.23 punktiem; 

6.2. pretendenta SIA „ES projekti” iesniegto piedāvājumu par atbilstošu iepirkumu noteikumu prasībām, 
apstiprinot piedāvājuma novērtējumu atbilstoši visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem ar 
100 punktiem; 

6.3. pretendenta UAB „Sentios” iesniegto piedāvājumu par atbilstošu iepirkumu noteikumu prasībām, 
apstiprinot piedāvājuma novērtējumu atbilstoši visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem ar 
93.24 punktiem. 

7. Ievērojot minēto, iepirkuma komisija ir konstatējusi, ka no piedāvājumiem, kas atbilst visām iepirkuma 
prasībām, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ir iesniedzis pretendents SIA „ES projekti”. 

8. Pārbaudot informāciju publiskajās datu bāzēs, konstatēts, ka SIA „ES projekti”, reģ.nr.40003824633, 
uzņēmuma reģistrā nav aktuālo datu par maksātnespējas procesiem, likvidācijas procesu vai apturētu 
saimniecisko darbību, kā arī nav nodokļu parādu, tai skaitā tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

9. Ievērojot minēto iepirkuma komisija nolemj atzīt par uzvarētāju iepirkumā SIA „ES projekti”, 
reģ.nr.40003824633, un slēgt iepirkuma līgumu par fagota piegādi VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” 
saskaņā ar tās iesniegto piedāvājumu par kopējo iepirkuma cenu 21885.00 EUR (divdesmit viens 
tūkstotis astoņi simti astoņdesmit pieci euro nulle centi), bez pievienotas vērtības nodokļa. 

 
 


