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

ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (tālāk tekstā – komisija) vadītāja I. Krastiņa.  

Sēdē piedalās: komisijas locekļi R. Jakovļevs, B. Dimperāne un E. Cišs. 

Sēdi protokolē: Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre I. Pilsētniece. 

 

1. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums 
Piedāvātā līgumcena  

(EUR bez PVN) iepirkuma priekšmeta 
 1. daļai 2. daļai 

SIA "Universbūve" 28 828,95 - 

SIA "BŪVBALSTS" 39 288,15 24 056,16 

SIA "INO" 36 017,90 18 244,78 

SIA "Cleanhouse" 30 225,98 - 

SIA "PRO DEV" 32 487,16 - 

2. Pretendenta  nosaukums, ar kuru  nolemts slēgt iepirkuma līgumu 

2.1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – SIA "Universbūve" 

2.2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – SIA "INO" 

3. Līgumcena  

3.1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļā 28 828,95 EUR (bez PVN) 

3.2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļā 18 244,78 EUR (bez PVN) 

4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu SIA "Universbūve", SIA "BŪVBALSTS", SIA "INO", SIA "Cleanhouse" 

un SIA "PRO DEV" piedāvājumus un publiski pieejamās datubāzēs esošo informāciju, komisija 

secina, ka: 

1) pretendentu SIA "Universbūve", SIA "BŪVBALSTS", SIA "INO",  SIA "Cleanhouse" un 

SIA "PRO DEV" kvalifikācija un piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikuma noteiktajām 

prasībām; 

2) pretendentu SIA "Universbūve", SIA "BŪVBALSTS", SIA "INO",  SIA "Cleanhouse" un 

SIA "PRO DEV" piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu; 

3) SIA "Universbūve" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1. daļā ir saimnieciski 

visizdevīgākais (viszemākā līgumcena); 

4) SIA "INO" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2. daļā ir saimnieciski visizdevīgākais 

(viszemākā līgumcena); 

5) elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 26.09.2017. pieejamās e-izziņas 

liecina, ka uz pretendentu SIA "Universbūve" un SIA "INO" nav attiecināms neviens no 

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

iepirkumā gadījumiem. 
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Ņemot vērā minēto, komisija nolemj: 

1) par iepirkuma priekšmeta 1. daļas uzvarētāju atzīt SIA "Universbūve" un slēgt ar to 

iepirkuma līgumu par telpu apdares atjaunošanu; 

2) par iepirkuma priekšmeta 2. daļas  uzvarētāju atzīt SIA "INO" un slēgt ar to iepirkuma 

līgumu par drošības durvju piegādi un montāžu; 

3) iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai informatīvu paziņojumu par 

noslēgtajiem līgumiem un informēt pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

 

 

 

Sēdes vadītāja  

 

I. Krastiņa 

 

 

Protokolētāja I. Pilsētniece 

 


