
IZRAKSTS 

Iepirkuma procedūras būvdarbu veikšanai 

no 20 000 – 169 999 euro 

„Kondicionieru sistēmas ierīkošana” 

 (Identifikācijas Nr. VASES 2017/11) 

2017. gada 18. septembra 

ZIŅOJUMA PAPILDINĀJUMS 
Rīgā, 2017. gada 03. oktobrī 

 

2017.  gada 19. septembrī VAS “Elektroniskie sakari” (turpmāk – VAS ES) valde pieņēma lēmumu 

atzīt SIA “Konceps AJ” par iepirkumu procedūras būvdarbu veikšanai no 20 000 – 169 999 euro 

„Kondicionieru sistēmas ierīkošana”, identifikācijas Nr. VASES 2017/11 (turpmāk – Iepirkums), 

uzvarētāju un slēgt līgumu par kopējo līguma summu EUR 83 773,08 (astoņdesmit trīs tūkstoši 

septiņi simti septiņdesmit trīs euro, 08  centi) bez PVN. 

2017. gada 28. septembrī tika saņemta vēstule no SIA “Konceps AJ” (28.09.2017. vēstule 

Nr. 18), kurā norādīts, ka SIA “Konceps AJ” atsakās no iepirkuma līguma slēgšanas. 

Piedāvājumus Iepirkumam iesniedza 2 (divi) Pretendenti, abu Pretendentu piedāvājumi tika atzīti 

kā atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

Iepirkuma nolikuma 47. punktā noteikts: 

“Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkumu komisija 

pieņems lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš 

saņēmis nākamo augstāko novērtējumu, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu. Ja tiks pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam 

Pretendentam, kura piedāvājums saņēmis nākamo augstāko novērtējumu, bet tas atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu, Iepirkumu komisija pieņems lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu 

piedāvājumu.” 

2017. gada 03. oktobrī VAS ES Pastāvīgā iepirkumu komisija nolēma iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš saņēmis nākamo augstāko 

novērtējumu – SIA “SALANG-P” un ieteikt Pasūtītājam – VAS „Elektroniskie sakari” slēgt līgumu 

par iepirkumu procedūru būvdarbu veikšanai no 20 000 – 169 999 euro „Kondicionieru 

sistēmas ierīkošana”, identifikācijas Nr. VASES 2017/11, ar SIA “SALANG-P” par kopējo līguma 

summu EUR 74 243,72 (septiņdesmit četri tūkstoši divi simti četrdesmit trīs euro, 72  centi) bez 

PVN. 

Izvēlētā Pretendenta pārbaude par to, ka uz viņu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 

9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 33. punktā 

noteikto: 

Pārbaude 03.10.2017. 

Pretendents Vērtējums 

SIA “SALANG-P” Nav attiecināmi 

 


