
LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 
 

Iepirkums Nr. LB/2017/21 "Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā" 

 

PROTOKOLS 

 

Rīgā 

11.04.2017.  Nr. 3 

 

Sēdi vada: Latvijas Bankas iepirkuma komisijas iepirkumam par būvdarbiem Latvijas Bankas 

ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (tālāk tekstā – komisija) vadītāja I. Krastiņa. 

Sēdē piedalās: komisijas locekļi R. Jakovļevs, B. Dimperāne un J. Kreicbergs. 

Sēdi protokolē: Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre I. Pilsētniece. 

 

1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa "Grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņa un 

starpsienas skaņas izolācijas uzlabošana". 

1.1. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums Piedāvātā līgumcena (euro bez PVN) 

SIA "IMRE"  8 849,77* 

SIA ''Ars Magna''  14 752,20 

SIA ''Ekovalis Latvija''  10 097,63* 

* pēc aritmētisko kļūdu labojuma 

SIA "Elementum R" piedāvājums Latvijas Bankā saņemts novēloti, t.i., 04.04.2017.  

plkst. 14.00 un pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 5.4. punktu, SIA "Elementum R" 

piedāvājums netiek pieņemts un tiek nosūtīts atpakaļ. 

1.2. Pretendentu (pretendenta) nosaukums, ar kuru (kuriem) nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu 

SIA "IMRE" 

1.3. Līgumcena  
8 849,77 EUR bez PVN 

1.4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu SIA "IMRE",  SIA ''Ars Magna'' un SIA ''Ekovalis Latvija'' piedāvājumus 

un publiski pieejamās datubāzēs esošo informāciju, komisija secina, ka: 

1.4.1. pretendenta SIA ''Ars Magna'' iesniegtajā piedāvājumā iesniegta nepilnīga būvdarbu 

izmaksu aprēķina tabula tāme, nav iesniegta iepirkuma LB/2017/21 nolikuma 1. pielikuma  

3 (trešā) lapa;  

1.4.2. ņemot vērā minēto, komisija nolemj izslēgt pretendentu SIA "Ars Magna" no turpmākas 

dalības iepirkumā; 

1.4.3. pretendentu SIA "IMRE"  un SIA ''Ekovalis Latvija'' kvalifikācija un piedāvājumi atbilst 

iepirkuma nolikuma noteiktajām prasībām; 

1.4.4. SIA "IMRE" pretendenta piedāvājuma piedāvājumā ir aritmētiskas kļūdas. Piedāvātā 

līgumcena pēc kļūdu labošanas ir 8 849,77 EUR (bez PVN) (līgumcena pirms kļūdu labošanas 

bija 8 849,70 EUR (bez PVN));. 

1.4.5. SIA ''Ekovalis Latvija''  pretendenta piedāvājuma ir aritmētiskas kļūdas. Piedāvātā 

līgumcena pēc kļūdu labošanas ir 10 097,63 EUR (bez PVN) (līgumcena pirms kļūdu labošanas 

bija 10 258,12 EUR (bez PVN));.  

1.4.6. SIA "IMRE" piedāvātā līgumcena ir viszemākā; 

1.4.7. elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 11.04.2017. pieejamās e-izziņas 

liecina, ka uz pretendenta SIA "IMRE" nav attiecināms neviens no Publisko iepirkumu likuma  

9. panta astotajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas no dalības iepirkumā gadījumiem. 
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2. iepirkuma priekšmeta 2. daļa "Teritorijas nožogojuma krāsojuma atjaunošana". 

2.1. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums Piedāvātā līgumcena (euro bez PVN) 

SIA "IMRE"  11 086,78* 

SIA ''Ars Magna''  13 024,98 

SIA ''Ekovalis Latvija''  6 505,66 

* pēc aritmētisko kļūdu labojuma 

SIA "Elementum R" piedāvājums Latvijas Bankā saņemts novēloti, t.i., 04.04.2017. plkst. 

14.00 un pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 5.4. punktu, SIA "Elementum R" piedāvājums 

netiek pieņemts un tiek nosūtīts atpakaļ. 

2.2. Pretendentu (pretendenta) nosaukums, ar kuru (kuriem) nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu 

SIA "Ekovalis Latvija" 

2.3. Līgumcena  
6 505,66 EUR bez PVN 

2.4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu SIA "IMRE",  SIA ''Ars Magna'' un SIA ''Ekovalis Latvija'' piedāvājumus 

un publiski pieejamās datubāzēs esošo informāciju, komisija secina, ka: 

2.4.1. pretendentu SIA "IMRE", SIA "Ars Magna"  un SIA ''Ekovalis Latvija'' kvalifikācija un 

piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikuma noteiktajām prasībām; 

2.4.2. pretendentu SIA "Ekovalis Latvija" un SIA "Ars Magna" piedāvājumos nav aritmētisku 

kļūdu; 

2.4.3. SIA "IMRE" pretendenta piedāvājuma piedāvājumā ir aritmētiskas kļūdas. Piedāvātā 

līgumcena pēc kļūdu labošanas ir 11 086,78 EUR (bez PVN) (līgumcena pirms kļūdu labošanas 

bija 11 089,56 EUR (bez PVN));. 

2.4.4. SIA "Ekovalis Latvija" piedāvātā līgumcena ir viszemākā; 

2.4.5. elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 11.04.2017. pieejamās e-izziņas 

liecina, ka uz pretendenta SIA "Ekovalis Latvija" nav attiecināms neviens no  

Publisko iepirkumu likuma  9. panta astotajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas no dalības 

iepirkumā gadījumiem. 

 

Ņemot vērā minēto, komisija nolemj: 

1) par iepirkuma priekšmeta 1. daļas "Grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņa un starpsienas 

skaņas izolācijas uzlabošana" uzvarētāju atzīt SIA "IMRE" un slēgt ar to iepirkuma līgumu par 

būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā; 

2) par iepirkuma priekšmeta 2. daļa "Teritorijas nožogojuma krāsojuma atjaunošana" 

uzvarētāju atzīt SIA "Ekovalis Latvija" un slēgt ar to iepirkuma līgumu par būvdarbiem Latvijas 

Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā; 

3) iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai informatīvu paziņojumu par 

noslēgtajiem līgumiem un informēt pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

 

 

 

Sēdes vadītāja 

 

I. Krastiņa 

 

 

Protokolētāja I. Pilsētniece 

 


