
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  

 
 

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts” 

(pasūtītāja nosaukums) 

 

Reģ. Nr.: 9 0 0 0 2 1 2 7 2 0 7 

 

  

Iepirkums „Informatīvo plākšnu izstrāde LU PMI projekta vajadzībām”  

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta sesto daļu organizēts iepirkums 8.2 panta 

noteiktajā kārtībā 

(iepirkuma procedūras veids un nosaukums) 

 

Identifikācijas Nr. LU PMI 2014/9- ERAF-2.1.1.3.1 

 

Lēmums 

Par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu  
 

 

Datums: 19.11.2014 

 

Vieta (adrese): 

 

LU aģent. „LU Polimēru mehānikas institūts”, Aizkraukles ielā 23, Rīga, 314.kab. 

 

Darba kārtība: 

 

Iepirkumu komisija priekšsēdētājs informē, ka tā kā nolikuma minētajā kārtībā saņemtā informācija apliecina, ka uz 

pretendentu SIA "grandPR" (reģ.Nr.40103700325) nav attiecināmi nolikuma 3.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, 

tad SIA "grandPR" tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: 

N. 

p.k. 

Pretendents  Iepirkuma priekšmets Piedāvāta cena par 

pakalpojumu, EUR 

(bez PVN) 

1. SIA "grandPR" 

(reģ.Nr.40103700325) 

Informatīvo plākšņu izstrāde un piegāde 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(2.pielikums) 

77.00 

 

Iepirkumu komisija nolemj, ka iepirkuma priekšmetā SIA "grandPR" (reģ.Nr.40103700325) piedāvājums tiek atzīts par 

viszemāko cenu piedāvājumu no visiem saņemtajiem piedāvājumiem -kopējā summa bez PVN 77,00 EUR, tādejādi 

piešķirot SIA "grandPR" par iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu nodrošināšanu līguma slēgšanas tiesības.  

IEPIRKUMU KOMISIJAS Balsojums: 5 PAR, Neviens neatturas, 0 PRET. 

 

Iepirkumu komisija sarindo visus piedāvājumus pēc zemākās cenas principa  un izvēles pamatojuma: 

N. 

p.k. 

Pretendents  Iepirkuma priekšmets Piedāvātā 

cena bez PVN, 

EUR 

Pamatojums 

1. SIA "grandPR" informatīvo plākšņu 

izstrāde un piegāde 

saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju 

77,00 Viszemākā cena un atbilstība 

iepirkuma nolikuma prasībām 

2. SIA "SIGNUM" 86,00 Otra zemākā cena 

3. SIA "Saava-LV" 90,00 Trešā zemākā cena 

 

 Iepirkumu komisija vienojas, ka pārējie pretendenti tiek noraidīti, jo nav viszemākās cenas piedāvājumi. 

 

Iepirkumu komisija pieņem lēmumu balsojot: 

Iepirkumu komisija līguma slēgšanas tiesības nepiešķir šādiem pretendentiem:  

 

SIA "SIGNUM" Otrs zemākās cenas piedāvājums 

SIA "Saava-LV" Trešais zemākās cenas piedāvājums 

 



  

PAR balso: Andris Tolks, Vladimirs Kulakovs, Vairis Štrauss, Aleksandrs Arnautovs, Vilis Skruls 

PRET: nav. 

 

Lēmums: 5 PAR, 0 PRET, iepirkumu komisija nolemj, ka līgumu slēgšanas tiesības augstāk minētajiem pretendentiem 

netiek piešķirtas, jo nav viszemākās cenas piedāvājumi. 

 

Komisijas priekšsēdētājs informē klātesošos komisijas locekļus, ka komisijai ir jāsagatavo vēstules pretendentiem par 

rezultātiem un lēmums jāievieto tīmekļa vietnē. 

 

Komisijas priekšsēdētājs informē, ka turpmākās darbības jāveic saskaņā ar nolikumā un publiskajā iepirkuma likumā 

noteiktajā kārtībā- secībā. Papildus komisijas priekšsēdētājs informē, ka iepirkumu procedūras norises dokumentācija 

jānosūta uz pārbaudi VIAA. 

 

Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem par sēdes beigām. 

 


