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SĒDES NORISE: 

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

ka uz pretendentu SIA " TORENSBERG " (reģ.Nr.40003831936) nav attiecināmi nolikuma 3.1.punktā minētie 

izslēgšanas nosacījumi, SIA " TORENSBERG "  var tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: 

 

N. 

p.k. 

Pretendents  Iepirkuma priekšmets Piedāvāta cena par 

iepirkuma priekšmetu, 

EUR, (bez PVN) 

1. SIA " TORENSBERG " LU PMI eksperimentālo mašīnu zāles 

renovācija- rekonstrukcija saskaņā ar 

Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2) un 

Tehnisko projektu (Pielikums Nr.3) 

109903.38 

 

2. Iepirkumu komisija nolemj, ka iepirkuma priekšmetā SIA "TORENSBERG" (reģ.Nr.40003831936) 

piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no visiem saņemtajiem piedāvājumiem, jo 

ir ieguvis 100 punktus no 100 iespējamiem. Pamatojoties uz iepriekš minēto, SIA "TORENSBERG" tiek 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanu.  

 

Balsojums: 
Andris Tolks-   PAR 

Vairis Štrauss-   PAR 

Aleksandrs Arnautovs-  PAR 

Vilis Skruls-    PAR 

Vladimirs Kulakovs-   PAR 

Vairis Štrauss-   PAR 

 

Vienbalsīgs balsojums: pieci "PAR", neviens "PRET", neviens neatturas. 

SIA "TORENSBERG" par iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanu tiek piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības. 

 

3. Iepirkumu komisija sarindo atkārtoti visus piedāvājumus pēc piešķirto punktu skaita, kurus pretendenti 

ieguvuši atbilstoši savos piedāvājumos norādītai informācijai: 

Saimnieciski 

izdevīgākā 

piedāvājuma 

vērtēšanas kritēriji 

Kritēriji 
PRETENDENTI 

Maksimālā 

skaitliskā 

vērtība 

SIA "AV Projekts" SIA "MadikenaS" SIA "Torensberg" SIA "Reimiks" SIA "Armostil" 



  

Būvdarbu kopējā cena 

(bez PVN) 
65 

115588.59 
 

61.80 p. 

116699.18 
 

61.21 p. 

109903.38 

(viszemākā cena) 

65 p. 

126573.81 
 

56.44 p. 

130142.28 
 

54.89 p. 

 

Ieturējuma summas 

apjoms, % 
30 

95 % 

 

28.50 p. 

10 % 

 

3 p. 

100% 

(Lielākais) 

30 p. 

30 % 

 

9 p. 

13 % 

 

3.90 p. 

Būvdarbu izpildes 

termiņš (dienās) 
5 

60 k.d. 

(īsākais) 

5 p. 

77 k.d. 

 
3.90 p. 

60 k.d. 

(īsākais) 

5 p. 

91 k.d. 

 
3.30 p. 

75 k.d. 

 
4 p. 

Maksimālais 

iespējamais kopējais 

punktu skaits 

100  

 

95.30 punkti 

 

68.11 punkti 

 

100 punkti 

 

68.74 punkti 

 

62.79 punkti 

Izvēles pamatojums 

 
Otrs saimnieciski 

izdevīgākais 

piedāvājums 

 
Ceturtais 

saimnieciski 

izdevīgākais 
piedāvājums 

 

Saimnieciski 

visizdevīgākais 

piedāvājums 

 
Trešais saimnieciski 

izdevīgākais 

piedāvājums 

 
Piektais 

saimnieciski 

izdevīgākais 
piedāvājums 

4. Iepirkumu komisija vienojas, ka pārējie pretendenti tiek noraidīti, jo nav saimnieciski visizdevīgākie 

piedāvājumi un pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 5.5.1.punktu iepirkumu komisija izvēlas tikai 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no visiem piedāvājumiem. 

 

5. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu balsojot: 

Iepirkumu komisija līguma slēgšanas tiesības nepiešķir šādiem pretendentiem:  

 

SIA "AV Projekts" Otrs saimnieciski izdevīgākais piedāvājums 

SIA "Reimiks" Trešais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums 

SIA "MadikenaS" Ceturtais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums 

SIA "Armostil" Piektais saimnieciski izdevīgākais 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 saimnieciski visizdevīgākie piedāvājumi. 

 

6. Komisijas priekšsēdētājs informē klātesošos komisijas locekļus, ka komisijai ir jāsagatavo vēstules 

pretendentiem par rezultātiem un lēmums jāievieto tīmekļa vietnē. 

 

7. Komisijas priekšsēdētājs informē, ka turpmākās darbības jāveic saskaņā ar nolikumā un publisko iepirkuma 

likumā noteiktajā kārtībā, lai neradītu izmaksu rašanās brīdī neattiecināmās izmaksas. Papildus komisijas 

priekšsēdētājs informē, ka iepirkumu procedūras norises dokumentācija jānosūta uz pārbaudi VIAA, lai gūtu 

pārliecību par norises pareizību. 

 

8.  Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem par sēdes beigām. 

 

SĒDE TIEK SLĒGTA. 


