
Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 

90000015501 

  
(pasūtītāja nosaukums) 

Iepirkuma procedūras pēc Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta kārtībā 

 

„Pianīna iegāde un uzskaņošana Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas 

vajadzībām“ (identifikācijas Nr. JIRM 2016/3). 

Lēmums 

 

par Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas iepirkuma procedūras pēc 

Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta kārtībā „Pianīna iegāde un uzskaņošana 

Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas vajadzībām” 

 

Rēzekne, 2016. gada 22. jūnijs  

Pasūtītāja nosaukums: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, reģ.nr. 

90000015501 

Adrese: Atbrīvošanas aleja 54, Rēzekne, LV-4601 

Iepirkuma priekšmets: Pianīna iegāde un uzskaņošana Jāņa Ivanova Rēzeknes 

Mūzikas vidusskolas vajadzībām. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: JIRM 2016/3. 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv) 2016. gada 

8. jūnijā. 

Iepirkuma komisija nozīmēta ar rīkojumu „Par valsts pasūtījumu un materiālo 

vērtību iepirkšanu 2016. gadā” un ir izveidota, pamatojoties uz Jāņa Ivanova 

Rēzeknes mūzikas vidusskolas direktora Romāna Ivanova rīkojumu nr. 1-5/1-0 2016. 

gada 5. janvārī.   

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs, projektu vadītāja Ināra Groce, 

Iepirkuma komisijas locekļi: 

Struktūrvienības vadītāja izglītības jomā – Ilze Rauza, 

Direktora vietniece mācību darbā – Ilga Viļuma, 

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā – Gunārs Rupainis. 

Pretendenta kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma „Prasības 

pretendentiem” 3. 1.-3.2.4. punktos. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai 

atbilstošs  piedāvājums par viszemāko cenu, noteikts iepirkuma nolikuma sadaļā 5. 

„Piedāvājuma vērtēšanas un piedāvājuma izvēles kritēriji”. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 20. jūnijs pulksten 10.00. 

 Saņemtie piedāvājumi: 

Boriss Larionovs, reģ.nr.09068511247, Strautu iela 64-1, Rīga, LV-1073, piedāvātā 

cena – 4132,23 eiro bez PVN. 

SIA Valdario, reģ.nr.40003496356, A.Deglava iela 126-123, Rīga, LV-1082, 

piedāvātā cena – 4041,32 eiro bez PVN. 

Pretendents, kura tehniskais piedāvājums atzīts par neatbilstošu iepirkuma 

dokumentos noteiktajām prasībām. 

SIA Valdario, reģ.nr.40003496356 - tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajā 

specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

 

 



Pretendents, ar kuru  nolemts slēgt līgumu:  

Boriss Larionovs, reģ.nr.09068511247, Strautu iela 64-1, Rīga, LV-1073, piedāvātā 

cena – 4132,23 eiro bez PVN. 

 

Pamatojums piedāvājuma izvēlei – nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai 

atbilstošs pretendenta piedāvājums ar viszemāko cenu. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  

 

Ināra Groce 

 

Komisijas locekļi: 

 

 Ilga Viļuma 

 

 Gunārs Rupainis 

 

 Ilze Rauza 

 


