
Latviešu valodas aģentūras 

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā 

„Mācību grāmatu un darba burtnīcu latviešu valodas apguvei pieaugušajiem piegāde” 

(iepirkuma Nr. LVA 2017/03/PMIF/MI) 

ZIŅOJUMS 

 

Rīgā, 2017. gada 27. janvārī 

 

1.  Pasūtītāja nosaukums 

un adrese; 

 

Latviešu valodas aģentūra 

Vienotais reģistrācijas Nr. 90001821538 

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 35-5, Rīga, LV-1011 

 

Iepirkums tiek veikts Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda projekta „Latviešu valodas apguve, 

lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba 

tirgū” ietvaros (līgums Nr. PMIF/6/2016/1/03).  

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, 

migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada 

plānošanas perioda ietvaros  ar Eiropas Savienības 

(75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu 

 

2.  Iepirkuma priekšmets; 

 

Iepirkuma priekšmets ir: „Mācību grāmatu un darba 

burtnīcu latviešu valodas apguvei pieaugušajiem 

piegāde” saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko 

specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums). 

CPV kods – 22100000-1 (Grāmatas, brošūras un 

atgādnes. Preces.) 

Iepirkums nav sadalīts daļās. 

3.  Datums, kad 

paziņojums par līgumu 

publicēts IUB; 

  

10.01.2017. 

4.  Iepirkuma komisijas 

sastāvs un tās 

izveidošanas 

pamatojums; 

 

Komisija izveidota ar 2011.gada 05.augusta rīkojumu 

Nr.1.1.7/25 

 

Komisijas priekšsēdētājs: D. Dalbiņa 

Komisijas locekļi: /I. Vītola, A. Širaks 

 

Par iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju 

atbildīgā persona, pieaicinātais eksperts  – Ē. 

Pičukāne. 

 

5.  Pretendentiem noteiktās 

kvalifikācijas prasības; 

 

Pretendents ir juridiska vai fiziska persona vai šādu 

personu apvienība, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām 

prasībām un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu 

likuma 8.² panta piektās daļas 1., 2. un 3. punktā 

noteiktie ierobežojumi Pretendenta dalībai iepirkumā. 

 

6.  Piedāvājuma izvēles 

kritērijs, vērtēšanas 

kritēriji un to īpatsvars 

nozīmīguma secībā; 

Komisija līguma slēgšanai izvēlas pretendentu, kurš 

atbilst atlases prasībām un kurš iesniedzis atbilstošu 

piedāvājumu ar zemāko cenu. 



 

7.  Piedāvājumu un 

pieteikumu 

iesniegšanas termiņš 

 

2017. gada 25. janvāra plkst. 12:00 

8.  Pretendentu nosaukumi, 

kuri ir iesnieguši 

piedāvājumus, 

piedāvātās cenas; 

 

SIA “NicePlace”, reģistrācijas Nr. 40003833890, Rožu 

iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2136, ar 

piedāvāto kopējo līgumcenu EUR 5295,00 bez PVN; 

9.  Piedāvājumu atvēršanas 

vieta, datums un laiks; 

 

2017. gada 25.janvārī 

Sēdes norises laiks: 12.00  

10.  Pretendenta nosaukums, 

ar kuru nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu, 

līgumcena; 

 

SIA “NicePlace”, reģistrācijas Nr. 40003833890, Rožu 

iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2136, ar 

piedāvāto kopējo līgumcenu EUR 5295,00 bez PVN; 

11.  Piedāvājumu vērtēšanas 

kopsavilkums un 

pamatojums 

piedāvājuma izvēlei, ja 

par piedāvājumu izvēles 

kritēriju noteikts saim-

nieciski visizdevīgākais 

piedāvājums; 

 

Vienīgais iesniegtais piedāvājums atbilst visām 

iepirkuma nolikuma prasībām. 

 

Komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem nosaka 

pretendentu, kurš atbilst atlases prasībām un kurš 

iesniedzis atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu. 

Komisija par tādu atzīst SIA “NicePlace”, reģistrācijas 

Nr. 40003833890, Rožu iela 7, Carnikava, Carnikavas 

novads, LV 2136, ar piedāvāto kopējo līgumcenu EUR 

5295,00 bez PVN. 

 

12.  Pamatojums lēmumam 

par noraidītajiem 

pretendentiem, par 

iepirkuma procedūras 

dokumentiem 

neatbilstošajiem 

piedāvājumiem; 

 

 

Noraidīto pretendentu nav. 

13.  Pamatojums, ja 

pasūtītājs pieņēmis 

lēmumu pārtraukt 

iepirkuma procedūru. 

 

Neattiecas. 

  

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:    /D. Dalbiņa/ 

 

Komisijas locekļi:     /I. Vītola/    

  

       /A. Širaks/ 


