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Iepirkuma  

„Rīgas Stila un modes tehnikuma dienestu viesnīcu aprīkošana ar zibensaizsardzības 

sistēmu Ūdeļu ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 01001232196001, Ūdeļu ielā 26, Rīgā, kadastra 

Nr. 01001232195001”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. RSMT 2018/5 

 

 Ziņojums  

 

Rīgā, 2018. gada 13.jūnijā 

 

Pasūtītājs: Rīgas Stila un modes tehnikums, Ūdeļu iela 22, Rīga, Latvija, LV- 1064. 

Iepirkuma priekšmets: Rīgas Stila un modes tehnikuma dienestu viesnīcu aprīkošana ar 

zibensaizsardzības sistēmu Ūdeļu ielā 24, Rīgā, kadastra Nr. 01001232196001, Ūdeļu ielā 26, 

Rīgā, kadastra Nr. 01001232195001. 

Iepirkuma metode un identifikācijas numurs: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 9.pantu, iepirkuma identifikācijas Nr. RSMT 2018/5. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums - par piedāvājuma 

izvēles kritēriju nosakot kopējo zemāko piedāvāto līgumcenu (neieskaitot pievienotās vērtības 

nodokli). 

Pretendents, kurš iesniedza savu piedāvājumu un piedāvātā līgumcena: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AURE-1", reģ. Nr. 40003773426, piedāvātā līgumcena -  

10 397,62 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

 

Piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums:  

Publisko iepirkumu likuma 9. panta septītajā daļā noteikts, ka pēc piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus, veic pretendentu atlasi un 

izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 41.panta prasības. 

Savukārt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā noteiktajam, 

iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši 

iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā 

saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9.panta astoto daļu. 

Par piedāvājuma izvēles kritēriju saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.3.2. punktu noteikts 

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, par piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot kopējo 

zemāko piedāvāto līgumcenu (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli). No minētā secināms, ka 

līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atbilst visām 

iepirkuma dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un kurš ir saimnieciski 

izdevīgākais piedāvājums (piedāvājums ar viszemāko cenu). 

Izvērtējot Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AURE-1" iesniegto piedāvājumu, iepirkuma 

komisija secina, ka tas atbilst visām iepirkuma dokumentācijām noteiktajām prasībām un ir 

saimnieciski izdevīgākais piedāvājums (piedāvājums ar viszemāko cenu).  

 

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AURE-1", reģ. Nr. 40003773426 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Vita Grīnbauma 
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