
 
 
 
 
 

Iepirkumu komisijas lēmums 
Liepājā, 2017.gada 21.februārī 
 

1. Informācija par iepirkumu 
Pasūtītājs: VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” 
Iepirkuma komisijas 
izveidošanas pamatojums: 

VSIA „Liepājas simfoniskais orķestris” valdes locekļa rīkojums nr.1.-3/159 no 
2016.gada 6.oktobra 

Iepirkuma nosaukums: Viesnīcu pakalpojumi Liepājas pilsētas teritorijā 
Iepirkuma identifikācijas 
numurs: 

LSO 2017/02 

Iepirkuma pamatojums: Latvijas Republikas likuma „Publisko iepirkuma likums” 8.
2
 pants 

Paziņojuma par plānoto 
līgumu publicēšanas datums: 

2017.gada 06.februārī 
 

2. Iepirkuma komisija konstatē, ka līdz iepirkuma nolikumā noteiktajam piedāvājuma iesniegšanas 
termiņam, savu piedāvājumu iepirkumā iesnieguši sekojošie pretendenti: 

Nr. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Piedāvājuma iesniegšanas datums 
Iepirkuma daļa, kurā 

piesākas 
pretendents  

1. SIA „AN Projekts”, reģ.nr.50103456101 2017.gada 07.februārī pirmā daļa 

2. SIA „Promenade Hotel”, reģ.nr.42103050050 2017.gada 13.februārī trešā daļa 

3. SIA „Hotel Amrita”, reģ.nr.52103015131 2017.gada 15.februārī otrā daļa 
 

3. Pārbaudot pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma dokumentos un normatīvajos aktos 
noteiktajām noformēšanas prasībām un pretendentu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos 
izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija atzinusi, ka visu pretendentu piedāvājumi atbilst iepirkuma 
nolikuma un normatīvajos aktos noteiktajām noformēšanas prasībām un pretendentu kvalifikācija atbilst 
iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām. 

4. Pārbaudot pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām, 
iepirkuma komisija atzinusi, ka visu pretendentu tehniskais piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas 
prasībām. 

5. Izvērtējot pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija atzīst visus pretendentus par 
pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

6. Pārbaudot Latvijas Republikas likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.
2
 panta septītajā daļā noteiktajā 

kārtībā 8.
2
 panta piektajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas apstākļu esamību, iepirkuma komisija 

atzīst, ka neviens pretendents nav izslēdzams no iepirkuma Latvijas Republikas likuma „Publisko 
iepirkumu likums” 8.

2
 panta piektajā daļā minēto apstākļu dēļ. 

7. Ievērojot iepriekš minēto, iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj piešķirt visiem pretendentiem līguma 
slēgšanas tiesības ar iepirkuma kopējo līgumcenu ne vairāk kā EUR 41999.99 (četrdesmit viens tūkstotis 
deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi), bez pievienotas vērtības nodokļa. 

8. Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.
2
 panta astoņpadsmito daļu, 

pretendents, kas ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, ir tiesīgs iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu 1 
(viena) mēneša laikā apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 
 
 

 


