
 

LĒMUMS 

(informācijas apkopojums) 
 

Iepirkuma nosaukums: “APRĪKOJUMA IZGATAVOŠANA, PIEGĀDE UN 
UZSTĀDĪŠANA RĪGAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS 
TORŅAKALNA FILIĀLBIBLIOTĒKAI” 

 

Identifikācijas Nr. RCB 2022/1 

Iepirkuma izsludināšanas datums 12.09.2022. 

Lēmuma pieņemšanas datums 26.09.2022. 

Pretendentu nosaukumi un 
piedāvātās līgumcenas 

Pretendents 
Piedāvātā cena EUR bez 

PVN 
"AXIS MUNDI SIA"  18164.0 

 "Bolderāja serviss" SIA  17073.39 

"Dzintarkalni 21" SIA  22485.0 

"J.E.F." SIA  40376.25 

"WSP" SIA  24551.25 

Piedāvājuma izvēles kritērijs Atbilstība nolikuma prasībām un zemākās cenas piedāvājums 

Komisija nolemj slēgt līgumu ar: 
 

(Pretendenta nosaukums, ar kuru 
nolemts slēgt iepirkuma līgumu) 

   "AXIS MUNDI SIA" -  18164.0  EUR bez PVN 

Noraidītie pretendenti un 
noraidīšanas iemesli 

1. pretendentam "J.E.F." SIA nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības 
iepirkumā, jo pretendenta piedāvājums nav ar zemāko piedāvāto 
vērtējamo cenu; 
2. pretendentam "WSP" SIA nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības 
iepirkumā, jo pretendenta piedāvājums nav ar zemāko piedāvāto 
vērtējamo cenu; 
3. pretendentam "Dzintarkalni 21" SIA nepiešķirt līguma slēgšanas 
tiesības iepirkumā, jo pretendenta piedāvājums nav ar zemāko 
piedāvāto vērtējamo cenu; 
4. pretendentam "Bolderāja serviss" SIA nepiešķirt līguma 
slēgšanas tiesības iepirkumā, jo pretendenta piedāvājums nav noformēts 
atbilstoši Nolikuma 7.8., 7.9.punktu prasībām. 
Pretendenta "Bolderāja serviss" SIA iesniegtā Nolikuma 3.pielikuma 
“Pretendenta tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” satur būtiskas 
aritmētiskā aprēķina kļūdas: 
Pretendenta norādītā aprīkojuma (kods plānā  2.1. ) vienības cena – 
283.05 euro bez PVN pieprasītajam aprīkojuma kopskaitam – 7gb 
neatbilst norādītajai kopsummai bez PVN – 84.00 euro. 
Līdz ar to sākotnēji piedāvātā pretendenta līgumcena – 17073.39 euro 
bez PVN faktiski palielinās par 1897.34 euro bez PVN un nav 
atzīstama par piedāvājumu ar zemāko piedāvāto vērtējamo cenu; 
Iepirkumu komisija, izvērtējot pretendenta "Bolderāja serviss" SIA 
piedāvājumu, konstatē, ka pats pretendents ir atbildīgs par savu izteikto 
finanšu piedāvājumu, tajā skaitā pamatojot, kā veidojas piedāvātā cena. 
Līdz ar to secināms, ka ne pretendentam, ne pasūtītājam nav pamata 



grozīt iesniegto finanšu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām. Tādējādi konstatējams, ka šī pretendenta pieļautā kļūda 
nav radusies piedāvājuma sagatavošanā veicot aritmētiskās darbības, 
bet tādēļ, ka pretendents "Bolderāja serviss" SIA nav nodrošinājis 
pienācīgu rūpību sava piedāvājuma sagatavošanā. Minētā sakarā 
iesniegumu izskatīšanas komisijas norāda, ka tieši pretendents ir 
atbildīgs par to, lai tā piedāvājums nesaturētu nekādas kļūdas un tas 
būtu precīzi sagatavots atbilstoši visām iepirkuma procedūras 
dokumentos noteiktajām prasībām. Vienlaikus komisija norāda, ka 
minēto neatbilstību nav arī pamats uzskatīt par acīmredzamu tehnisku 
vai pārrakstīšanās kļūdu, jo piedāvātās cenas pamatojums un tās 
veidošanās komponentu lieluma noteikšana ir tikai pretendenta ziņā.  
 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja     A.Vīta 


