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1. Iepirkuma identifikācijas Nr.: LSPA 2017/3 

2. Datums, kad paziņojums ievietots internetā (www.iub.gov.lv) – 13.09.2017. 

Iepirkuma Nolikums ievietots Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mājas lapā www.lspa.lv – 

13.09.2017 

3. Pasūtītāja nosaukums- Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA), reģ.nr. 90000055243. 

4. Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Imants Upītis 

Komisijas locekļi Valda Kursa 

 Irēna Dravniece 

Pieaicinātās personas nav 

 

Iepirkumu komisija izveidota: pamatojoties uz LSPA pastāvīgās iepirkuma komisijas nolikumu. 

 

5. Iepirkuma priekšmets un tā īss raksturojums 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība LSPA vajadzībām II kārta, atbilstoši Nolikuma prasībām 

un saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.7). Mērķis: LSPA galvenās ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšana. 

6. Pretendentu atlases kritēriji 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

7. Iesniedzamā piedāvājuma sastāvs 

Atbilstoši Nolikuma prasībām - Atlases dokumenti; Tehniskais piedāvājums; Finanšu 

piedāvājums. 

8. Piedāvājumu izvēles kritērijs 

Atbilstība iepirkuma Nolikumam (Atlases dokumenti, Tehniskais piedāvājums, Finanšu 

piedāvājums) un saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka vērtējot kopējo iegūto 

punktu skaitu. 

9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš:  

Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, 2.stāvā, 200.telpā līdz 2017. gada 26.septembra, plkst.11:00 

10. Iesniegtie pretendentu piedāvājumi, iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena 

 

 

Nr. 

 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

 

Pretendents 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma veidojošie kritēriji 

Piedāvātā līgumcena, bez PVN, 

EUR 

Piedāvātais projekta izstrādes 

termiņš, dienas 

1.  Nav 

iesniegti 

piedāvājumi 

  

 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.lspa.lv/
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11. Iepirkumu komisijas kopējais piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas pārskats 

Pretendents Atlases dokumenti 

 

Tehniskais piedāvājums Finanšu 

piedāvājums 

Nav iesniegti 

piedāvājumi 

   

 

12. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām: 

Pretendenta nosaukums Noraidīšanas pamatojums 

Nav iesniegti piedāvājumi  

 

13. Lēmuma pieņemšana 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Iepirkuma komisija atklāti balsojot, ar 3 balsīm „par”, „pret” – 

nav, „atturas” – nav, nolemj, ka iepirkums „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība LSPA 

vajadzībām II kārta”, identifikācijas Nr. LSPA2017/3 tiek izbeigts bez rezultāta, jo nav 

iesniegts neviens piedāvājums. 

14. PIL 9.panta astotās daļas 1.un 2.punktā minēto apstākļu pārbaude Pretendentam, kuram 

tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: 

Neattiecas, jo nav iesniegts neviens piedāvājums 

15. Lēmuma pieņemšana: 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Iepirkuma komisija atklāti balsojot, ar 3 balsīm „par”, „pret” – 

nav, „atturas” – nav, nolemj, īstenot Iepirkumu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

9.panta divdesmit pirmās daļas 3. punktu. 

16. Saņemtie pieprasījumi izskaidrot iepirkuma nolikumu, sniegtās atbildes: 

Nav. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Imants Upītis  

Komisijas locekļi Valda Kursa  

 Irēna Dravniece  

 


