
 

 

LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 

 

Iepirkums Nr. LB/2018/61 "Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu" 

 

PROTOKOLS 

 

Rīgā 

07.09.2018.    Nr. 3 

 

Sēdi vada: Latvijas Bankas iepirkuma komisijas iepirkumam par mēbeļu izgatavošanu, piegādi 

un uzstādīšanu (tālāk tekstā – komisija) vadītāja p.i. I. Medne.  

Sēdē piedalās: komisijas locekļi R. Jakovļevs un E. Cišs. 

Sēdi protokolē: Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre V. Vecvanaga. 

 

1. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr. p. k. Pretendenta nosaukums 
Piedāvātā līgumcena  

(EUR bez PVN)  

1. SIA "BOXETTI" 5 470,80 

2. SIA "Lazurīts S" 7 815,72 

3. SIA "Albero Mēbeles" 12 443,70 

4. SIA "Projekcijas Dizains" 8 671,51 

 

2. Pretendenta  nosaukums, ar kuru  nolemts slēgt iepirkuma līgumu  

SIA "BOXETTI" 

 

3. Līgumcena 

5 470,80 EUR (bez PVN).  

4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu SIA "BOXETTI", SIA "Lazurīts S",  SIA "Albero Mēbeles" un SIA 

"Projekcijas Dizains" piedāvājumus un pretendentu iesniegto informāciju, komisija secina, ka: 

4.1. pretendentu SIA "BOXETTI", SIA "Lazurīts S" un SIA "Albero Mēbeles" kvalifikācija un 

piedāvājumi atbilst iepirkuma nolikumā (tālāk tekstā – nolikums) noteiktajām prasībām; 

4.2. pretendenta SIA "Projekcijas Dizains" kvalifikācija neatbilst nolikumā noteiktajām 

prasībām, jo Elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 28.08.2018. pieejamās e-

izziņas liecina, ka pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir nodokļu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, kas ir attiecināms kā Publisko iepirkumu likuma 

9. panta astotajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas no dalības iepirkumā gadījums. Tā kā 

pretendents pēc komisijas pieprasījuma nav iesniedzis attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, 

kas apliecinātu par nodokļu parāda neesamību 28.08.2018., tad, ņemot vērā minēto un 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmitās daļas 2. punktu, komisija nolemj, 

ka pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā;  

4.3. pretendentu SIA "BOXETTI", SIA "Lazurīts S" un  SIA "Albero Mēbeles" piedāvājumos 

nav aritmētisku kļūdu; 

4.4. SIA "BOXETTI" piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, jo tā piedāvājums ir ar 

viszemāko līgumcenu;   

4.5. elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 07.09.2018. pieejamās e-izziņas 

liecina, ka uz pretendentu SIA "BOXETTI" 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 uzvarētāju atzīt SIA "BOXETTI" un slēgt ar to iepirkuma līgumu par mēbeļu 

izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu; 

2) iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par noslēgto līgumu un 

informēt pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem. 

 

 

 

Sēdes vadītāja  I. Medne 

  

 

Protokolētāja V. Vecvanaga 

 


