
LATVIJAS BANKAS IEPIRKUMA KOMISIJA 

 

Iepirkums Nr. LB/2019/15  "Par ēkas logu, fasādes elementu, metāla žoga un iekštelpu 

stiklojuma mazgāšanu" 

 

PROTOKOLS 

 

Rīgā 

15.04.2019.                   Nr. 3  

 

Sēdi vada: Latvijas Bankas iepirkuma komisijas iepirkumam par ēkas logu, fasādes elementu, 

metāla žoga un iekštelpu stiklojuma mazgāšanu (tālāk tekstā – komisija) vadītāja I. Krastiņa. 

Sēdē piedalās: komisijas locekļi I. Medne un E. Cišs. 

Sēdi protokolē: Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre V. Vecvanaga. 

1. Saņemtie piedāvājumi: 

* pēc aritmētisko kļūdu labojuma, sk. 4.3. punktu. 

** pēc līgumcenas noapaļošanas, sk. 4.4. punktu. 

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

līgumu 

SIA "BCS" 

3. Līgumcena  

16 459,67 EUR (bez PVN) 

4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu SIA "SOFTHOUSE", SIA "Eco Baltia vide", SIA "ENNA", SIA "CHS",  

SIA "BCS" un SIA "P.DUSSSMANN" piedāvājumus, publiski pieejamās datubāzēs esošo un 

pretendentu iesniegto informāciju, komisija secina, ka: 

1) pretendentu SIA "SOFTHOUSE", SIA "Eco Baltia vide", SIA "ENNA", SIA "CHS",  

SIA "BCS" un SIA "P.DUSSSMANN" kvalifikācija un piedāvājumi atbilst visām 

iepirkuma nolikuma prasībām; 

2) pretendentu SIA "SOFTHOUSE", SIA "Eco Baltia vide", SIA "ENNA", SIA "CHS" un 

SIA "P.DUSSSMANN" piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;  

3) pretendenta SIA "BCS" piedāvājumā ir aritmētiska kļūda. Piedāvātā līgumcena pēc kļūdu 

labošanas ir 16 459,67 EUR (bez PVN) (līgumcena pirms kļūdu labošanas bija  

14 206,46 EUR (bez PVN)); 

4) pretendenta SIA "P.DUSSMANN" piedāvājumā norādītā līgumcena ir noapaļota. Piedāvātā 

līgumcena pēc noapaļošanas ir 20 750,69 EUR (bez PVN), t.i., līgumcena pirms 

noapaļošanas bija 20 750,688 EUR (bez PVN); 

Nr. 

p.k. 
Pretendenta nosaukums 

Līgumcena  

(EUR bez PVN) 

1. SIA "SOFTHOUSE" 21 800,56 

2. SIA "Eco Baltia vide" 99 830,60 

3. SIA "ENNA" 28 858,11 

4. SIA "CHS" 18 595,85 

5. SIA "BCS" 16 459,67* 

6. SIA "P.DUSSMANN" 20 750,69** 
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5) SIA "BCS" piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais, jo piedāvātā līgumcena ir 

viszemākā; 

6) Elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 15.04.2019. pieejamās e-izziņas 

liecina, ka uz pretendentu SIA "BCS" nav attiecināms neviens no  

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas no 

dalības iepirkumā gadījumiem; 

7) uz pretendentu SIA "BCS" nav attiecināms neviens no Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem. 

 

Ņemot vērā minēto, komisija nolemj: 

1) par iepirkuma uzvarētāju atzīt SIA "BCS" un slēgt ar to iepirkuma līgumu par ēkas logu, 

fasādes elementu, metāla žoga un iekštelpu stiklojuma mazgāšanu; 

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

informēt pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

 

 

Sēdes vadītāja 

 

I. Krastiņa 

 

 

Protokolētāja V. Vecvanaga 

 


