
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
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Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008 
 

Iepirkumu komisijas 

(izveidota ar 2017.gada 14.novembra valdes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.1-3/109) 

Iepirkuma 

(Publisko iepirkuma likuma 9.panta kārtībā) 

 „Noformēšanas darbu, reprezentācijas materiālu izgatavošanas un 

lielformāta drukas pakalpojumi” 

identifikācijas Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2017/42 

Sēdes protokols Nr.4 

Jūrmalā 

07.02.2018. plkst.13.30 

Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sandra Tuliša 

Sēdē piedalās: Iepirkumu komisijas locekļi Sandra Balode, Imants Putniņš, Evija Ribakova 

Sēdi protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre Aija Kočane 

Darba kārtība: 

1. Darba kārtības apstiprināšana 

2. Atsauksmju izvērtēšana no pasūtītājiem, kurus pretendents norādījis pieredzes apliecinājumā 

3. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pārbaude atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajam un uzvarētāja apstiprināšana. 

 Sēdes gaita: 

1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sandra Tuliša informē par iepirkuma, ID Nr. VSIA 

NRC „Vaivari” 2017/42, „Noformēšanas darbu, reprezentācijas materiālu izgatavošanas un 

lielformāta drukas pakalpojumi” piedāvājumu vērtēšanas sēdes darba kārtību. 

Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj: 

Apstiprināt piedāvājumu vērtēšanas sēdes darba kārtību. 

2. Iepirkumu komisija iepazīstas ar iesūtītajām atsauksmēm par veiktajiem pakalpojumiem 

(1.pielikums) un veic pretendenta, kuram ir viszemākā piedāvā cena atlasi, atbilstoši 4.1.2. 

punktam. 

Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj: 



Pretendents SIA “TITLED” atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. 

3. Iepirkumu komisija veic pretendenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TITLED” 

atbilstības pārbaudi, saskaņā ar nolikuma 4.2. punktā noteikto, pieprasot izziņas, izmantojot MK 

noteikto informācijas sistēmu (2.pielikums). 

Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj: 

- Pretendents sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TITLED” atbilst iepirkuma nolikuma  4.2. 

punktā noteiktajam. 

-Apstiprināt pretendentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “TITLED” par iepirkuma, ID Nr. 

VSIA NRC „Vaivari” 2017/42, „Noformēšanas darbu, reprezentācijas materiālu izgatavošanas un 

lielformāta drukas pakalpojumi” uzvarētāju ar sekojošu līgumcenu: 

N. p.k. Uzvarētāja nosaukums Apstiprinātā līgumcena bez PVN, EUR 

par visu iepirkuma priekšmetu 

1.  SIA „TITLED” 12`978.00 

 

Plkst. 14.00 Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja S.Tuliša sēdi slēdz. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs _____paraksts___ S.Tuliša 

Iepirkumu komisijas locekļi: _____paraksts____ I.Putniņš 

_____paraksts_____S.Balode 

_____paraksts____ E.Ribakova 

 
 

Iepirkumu komisijas sekretāre: ______paraksts____ A.Kočane 

 

 

 

 


