
ATKLĀTA KONKURSA 

„ Latvijas Kara muzeja tekstiliju un eksponātu kolekcijas  

krātuves aprīkošanas projekta realizācija” 

(identifikācijas Nr. LKM 2017/1) 

ZIŅOJUMS 

 

Rīgā                    2017.gada 29.septembrī 

 

Pasūtītāja nosaukums, adrese Latvijas Kara muzejs 

Smilšu iela 20, Rīga, LV-1050 

Identifikācijas Nr. LKM 2017/1 

Procedūras veids Atklāts konkurss 

Iepirkuma līguma priekšmets Latvijas Kara muzeja tekstiliju un eksponātu kolekcijas 

krātuves aprīkošanas projekta realizācija 

Iepriekšējā informatīvā 

paziņojuma publicēšanas datums 

Iepirkuma uzraudzības biroja 

(IUB) tīmekļvietnē un Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

(ESOV) 

Nav 

Paziņojuma par līgumu 

publicēšanas datums Iepirkuma 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē un 

Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī: 

IUB – 04.09.2017. 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās 

izveidošanas pamatojums, 

iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotāji un pieaicinātie 

eksperti: 

Iepirkuma komisija izveidota ar Latvijas Kara muzeja 

2016. gada 4. janvāra rīkojumu Nr.1-22/1 “Par komisijas 

izveidošanu” šādā sastāvā: 

1. Komisijas priekšsēdētāja – Jeļena Poplavska-

Novikova, Latvijas Kara muzeja juriste; 

2. Komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Ināra 

Robežniece, Latvijas Kara muzeja Budžeta un finanšu 

nodaļas galvenā grāmatveža vietniece; 

3. Komisijas loceklis – Dainis Poziņš, Latvijas Kara 

muzeja Viduslaiku un jauno laiku vēstures nodaļas 

vadītājs; 

4. Komisijas loceklis – Aivars Stašāns, Latvijas Kara 

muzeja Saimniecības nodaļas vadītājs; 

Komisijas sekretāres pienākumus pilda Lidija Balode, 

Latvijas Kara muzeja vecākā lietvede. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Nolikuma prasībām un projektam (tehniskajai 

specifikācijai) atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums, ar viszemāko pakalpojuma cenu summu bez 

PVN. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, 

kā arī pamatojums termiņa 

saīsinājums, ja tāds veikts:  

Līdz 2017. gada 25. septembrim plkst. 16:00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks: 
Latvijas Kara muzejā, Smilšu ielā 20, Rīgā, 2017. gada 

25. septembrī, plkst.16.00 

Iesniegto piedāvājumu saraksts un 

piedāvājuma cena: 

1) SIA “R.A.S.A. un Ko”, 25.09.2017. plkst. 15.33, 

kopējā piedāvājuma summa ir EUR 51 879,00 bez PVN. 



2) SIA “Lauras mēbeles”, 25.09.2017. plkst. 15.37, 

kopējā piedāvājuma summa ir EUR 45 566,00 bez PVN. 

(SIA “Lauras mēbeles” piedāvājums atsaukts ar SIA 

“Lauras mēbeles” 27.09.2017. atteikuma vēstuli) 

Pretendenta (vai pretendentu) 

nosaukums, kuram (vai kuriem) 

piešķirtas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, piedāvātā 

līgumcena, kā arī piedāvājuma 

izvēles pamatojums: 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51. panta 

pirmo daļu, Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu 

Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtība” 18.punktu un Atklāta konkursa nolikuma 46.1. 

punktu, līguma slēgšanas tiesības par Latvijas Kara 

muzeja tekstiliju un eksponātu kolekcijas krātuves 

aprīkošanas projekta realizāciju piešķirt SIA “R.A.S.A. 

un Ko”, reģ. Nr.40003115278, par līguma kopējo summu 

51 879,00 EUR (piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti 

septiņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN. 

Informācija par to līguma vai 

vispārīgās vienošanās daļu, kuru 

uzvarētājs plānojis nodot 

apakšuzņēmējam/iem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi: 

Nav 

Pamatojums lēmumam par 

noraidītajiem pretendentiem, kā 

arī par iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošajiem 

piedāvājumiem: 

Noraidīto pretendentu nav 

Pamatojums iepirkuma procedūras 

nepārtraukšanai saskaņā ar 

28.02.2017. MK noteikumu Nr.107 

19.punktu, ja piedāvājumu 

iesniedzis tikai viens piegādātājs: 

Atklātā konkursā izvirzītās atlases prasības bija 

minimālas, lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi, un, 

tā kā jautājumi vai iebildumi par atlases prasībām netika 

saņemti, secināms, ka prasības ir objektīvas un samērīgas, 

kā arī atbilstošas tirgus situācijai. 

Lēmuma pamatojums, ja 

iepirkuma komisija pieņēmusi 

lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: 

Nav 

Piedāvājuma noraidīšanas 

pamatojums, ja piedāvājums ir 

nepamatoti lēts: 

Nav 

Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta 

elektroniska piedāvājumu 

iesniegšana, ja pasūtītājam ir 

pienākums izmantot piedāvājumu 

saņemšanai elektroniskās 

informācijas sistēmas: 

Nav 

Iepirkuma komisijas konstatētie 

interešu konflikti un pasākumi, kas 

veikti to novēršanai: 

Nav 

 

Komisijas priekšsēdētāja:     J.Poplavska-Novikova 

 

Sekretāre:       L.Balode 


