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LĒMUMS  

par iepirkuma „Jauna flīģeļa iegāde Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas vajadzībām”  

 (identifikācijas Nr. JIRMV/2018/2)  

REZULTĀTIEM 

Rēzeknē                                                                                                            2018.gada 19.decembrī                   

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas 

vidusskola, reģ.Nr., 90000011501,  Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4600 

1. Iepirkuma priekšmets: jauna flīģeļa iegāde, piegāde un uzskaņošana.  

 Iepirkuma identifikācijas Nr. JIRMV/2018/2. 

3. Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2018. gada 

21.novembrī.  

4. Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 

2018. gada 3. janvāra rīkojumu Nr.1-5/2-0 “Par valsts pasūtījumu un materiālo vērtību 

iepirkšanas komisijas nozīmēšanu 2018. gadā”. 

Iepirkumu komisijas sastāvs:  

iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – Ināra Groce, iepirkumu komisijas loceklis – Gunārs 

Rupainis, Ilona Čudare, Ilze Rauza, iepirkumu komisijas sekretāre – Ināra Groce. 

5. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma noteikumu 3.sadaļā „Prasības un 

iesniedzamie dokumenti”.  

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena (piedāvājuma izvēles kritērijs noteikts iepirkuma 

noteikumu 4.sadaļā „Piedāvājumu vērtēšana”).  

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 3.decembris plkst.11-00.  

8. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: nav noteikta. 

9. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Piedāvātā līgumcena 

SIA „RDL”, reģ. nr.40003215103  EUR 16528,00 eiro (bez PVN) 

SIA “NPB”, reģ.nr.40203130405 EUR 14500,00 (bez PVN) 

10. Pretendentu kvalifikācija atzīta par atbilstošu iepirkuma noteikumos izvirzītajām 

prasībām. 

11. Pretendents, kura tehniskais piedāvājums atzīts par neatbilstošu iepirkuma noteikumos 

noteiktajām prasībām: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Pamats piedāvājuma noraidīšanai 

SIA “NPB”, reģ.nr.40203130405 Piedāvātais instruments neatbilst 

Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem 

parametriem – tehniskais piedāvājums 

neatbilst iepirkuma noteikumu 3.3.punktā 

noteiktajām prasībām. 

 

12. Pretendentu finanšu piedāvājumi atzīti par atbilstošiem iepirkuma noteikumos noteiktajām 

prasībām. 

13. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu: 

http://www.iub.gov.lv/
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Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Piedāvātā līgumcena 

SIA „RDL”, reģ. nr.40003215103 EUR 16528,00 eiro (bez PVN) 

14. Pamatojums piedāvājuma izvēlei – iepirkuma noteikumos izvirzītajam kvalifikācijas prasībām 

atbilstoša pretendenta, kurš nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta astoto daļu, noteikumu prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu. 

Komisijas priekšsēdētāja Ināra Groce   

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

Komisijas loceklis: Gunārs Rupainis   

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 Ilona Čudare   

 Ilze Rauza   

Sekretāre: Ināra Groce   

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

   

  

  


