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LĒMUMS 

Par iepirkuma „Mūzikas instrumentu piegāde Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas vajadzībām”.   

 (identifikācijas Nr. JIRMV 2016/5)  

REZULTĀTIEM 

Rēzekne                                                                                                            2016.gada 21. novembrī                   

1. Pasūtītāja nosaukums: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 

adrese:           Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV-4601 

reģ.Nr.           90000011501 

e-pasta adrese:                   jirmv@jirmv.lv    

 

2. Iepirkuma priekšmets: „Mūzikas instrumentu piegāde Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas 

vajadzībām”.  Iepirkums sastāv no trim daļām – pirmā daļa – čells un akordeons, otrā daļa – klarnete un 

saksofons, trešā daļa – pianīns, 4 gabali.  (identifikācijas Nr. JIRMV 2016/5).  

 

3. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (http://www.iub.gov.lv): 2016. gada 21. oktobrī. 

4. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma sadaļās 3. sada “Prasības 

pretendentiem “ un 4. sadaļā Iesniedzamie dokumenti.   

5. Piedāvājumu izvēles kritērijs: viszemākā cena (iepirkuma nolikuma  5.sadaļas „Piedāvājumu    

    vērtēšana un izvēles kritēriji” 5.2.punkts).  

 
6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016.gada 1. novembris plkst.10-00.  

7. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr.p.k. Pretendenta (juridiskas 

personas) nosaukums 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums 

Piedāvājuma 

iesniegšanas laiks 

Piedāvātā 

līgumcena 

EUR (bez 

PVN) 

1.  SIA Sentios, 

reģ.nr.40103868193 

31.10.2016. Pa pastu, pulksten 

13:09 

 

 Iepirkuma pirmā daļa   2585,00 

 Iepirkuma otrā daļa   7726,00 

2.  IK Lat audio, 

reģ.nr.42402001042 

31.10.2016. Pa pastu, pulksten 

11:14 

 

 Iepirkuma pirmā daļa   2073,41 

3.  Boriss Larionovs 31.10.2016. Pa pastu, pulksten 

11:04 

 

 Iepirkuma trešā daļa   16528,93 

4.  SIA RDL, 

reģ.nr.40003215103  

31.10.2016   

 Iepirkuma pirmā daļa   2165,00 

 Iepirkuma otrā daļa   6276,00 

5.  SIA ES projekti, 

reģ.nr.40003824622 

01.11.2016.,  Pa pastu, pulksten 

9:30 

 

 Iepirkuma pirmā daļa   1475,00 

 Iepirkuma otrā daļa   6470,00 
 

9. Pretendentu piedāvājumi atzīti par atbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām 

noformēšanas prasībām.  

10. Pretendentu kvalifikācija atzīta par atbilstošu iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām 

prasībām.  

http://www.iub.gov.lv/
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11. Pretendentu tehniskais un finanšu piedāvājums atzīts par atbilstošu iepirkuma procedūras 

dokumentos izvirzītajām prasībām. 

12. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu, izvērtējot pretendentu piedāvājumus kopējo cenu (bez 

PVN): 

 

Iepirkuma daļa Pretendents Piedāvātā 

zemākā cena 

bez PVN 

Iepirkuma pirmā daļa SIA ES projekti, reģ.nr.40003824622 1475,00 

Iepirkuma otrā daļa SIA RDL, reģ.nr.40003215103 6276,00 

Iepirkuma trešā daļa Boriss Larionovs, 

reģ.nr.09068511247 
16528,93 

 

13. Pamatojums piedāvājuma izvēlei (izraudzīta pretendenta priekšrocības) – pretendenta, kurš atbilst 

nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 8.2 panta piekto daļu, nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.  

 


