
Rīgā 

 

2015. gada 22. aprīlis                                                             Rīgas Doma kora skolas  

IEPIRKUMA KOMISIJAS  

 

LĒMUMS Nr. RDKS 2015/1 

(Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta kārtībā) 

 

„PAR IEPIRKUMA 

 „Flīģeļa iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolas vajadzībām“ 

REZULTĀTIEM” 

 (identifikācijas Nr. RDKS 2015/1) 

 

 Rīgas Doma kora skolas iepirkuma komisija, izveidota ar Rīgas Doma kora 

skolas 2015. gada 9. aprīļa rīkojuma Nr. 10v un darbojas saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likumu un Iepirkuma Nr. RDKS 2015/1 Nolikumu. 2015. gada 21. aprīļa 

sēdē izskatīja pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumam Nr. RDKS 2015/1 un 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
2  

panta 9. daļai, 2015. gada 22. aprīlī pieņēma 

lēmumu par iepirkuma uzvarētājiem. 

 Iepirkuma komisija konstatēja, ka iepirkuma konkursam kopumā iesniegti 2 

piedāvājumi, kurus iesnieguši SIA “VOX ART” un SIA “Sentios”. Abi pretendenti 

piedāvājumu iesniedza noteiktajā iepirkuma pieteikumu iesniegšanas termiņā, līdz 

2015. gada 21. aprīļa plkst. 15.00.  

 Izskatot pretendenta iesniegtos dokumentus, iepirkuma komisija konstatēja, ka 

tie iesniegti atbilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām un to saturs atbilst iepirkuma 

Nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. punktu prasībām. 

 Veicot pretendentu tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi, 

iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendenti iesnieguši dokumentāciju atbilstoši 

iepirkuma Nolikuma prasībām.  

 Iepirkumu komisija izvērtēja pretendentu piedāvājumus, kas atbilst iepirkuma 

Nolikuma Pielikumam Nr. 1., pretendents ar zemāko cenu SIA „VOX ART” 

piedāvājuma cena – EUR 15 701, 65 bez PVN, SIA „Sentios” piedāvājuma cena – 

EUR 15 999, 00 bez PVN. 

Iepirkuma komisija veica aritmētisko kļūdu pārbaudi abiem pretendentu 

piedāvājumiem, tehniska kļūda konstatēta SIA „VOX ART” finanšu piedāvājumā, 

aprēķinot 21% PVN, kas neatspoguļojas piedāvājuma gala summā, jo tajā ņemts vērā 

pareizais 21% PVN. 



 

Iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju atzina un nolēma piešķirt līguma 

slēgšanas tiesības pretendentam ar zemāko cenu SIA „VOX ART”. 

 Iepirkuma uzvarētājam jāslēdz ar iepirkuma rīkotāju rakstisks iepirkuma 

līgums, ko izstrādājis pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma 

Nolikumu, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu un iepirkuma uzvarētāja 

piedāvājumu. 

 Iepirkuma komisijas lēmumu iespējams apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:                                                      E. Ozoliņa 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece:                                       S. Andžāne 

Iepirkumu komisijas locekle:                                                                  V. Virza 

 

 

 

 


