
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

(reģ. 90000055243) 

Atklāts konkurss 

„Sporta (t.sk.fizioterapeitu) diagnostikas laboratorijas izveide” 

identifikācijas Nr. LSPA-2018/1  

ZIŅOJUMS 

 

Rīga, 18.06.2018. plkst. 13:48 

Pasūtītāja nosaukums: 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

 

Pasūtītāja adrese: 

Rīga, Brīvības gatve 333 (LATVIJA), LV-1006 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 

LSPA-2018/1 

 

Iepirkuma procedūras veids: 

Atklāts konkurss 

 

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

Sporta (t.sk.fizioterapeitu) diagnostikas laboratorijas izveide 

 

Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā 

internetā: 

 

 

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja 

attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:  

 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz [aizpilda manuāli], sastāvs: 

Vadītājs Imants Upītis no 18.05.2018  

Vadītāja vietnieks Valda Kursa no 18.05.2018  

Sekretārs Irēna Dravniece no 18.05.2018  
 

 

Ekspertu saraksts: 

 

 

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:  
 

 

Piedāvājumu, pieteikumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], sākotnējo piedāvājumu [ja 

attiecināms uz iepirkuma procedūru] iesniegšanas termiņi (arī pamatojums 
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piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds 

veikts): 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.06.2018. plkst. 10:00 

 

Kandidātu nosaukumi, kas iesnieguši pieteikumus: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]  

 

 

Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas:  
   
 

[Informācija tiek attēlota no finanšu piedāvājuma apkopojuma, bet tāds šim posmam nav 

ģenerēts] 

 

 
  

   

 

Ja samazināts  kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu 

nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli: [ja attiecināms uz iepirkuma 

procedūru]  

   

   

 

Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  
Rīga, Brīvības gatve 333 (LATVIJA), LV-1006,  

 

Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; 

var iekļaut citas sadaļas] 

   
   

 

Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; 

var iekļaut citas sadaļas] 

   
   

 

Saimnieciski  visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums: 
   

   

  

Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis 

(-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem): 
 

 
 

 

1. daļa “telpu pārbūve un ieejas mezgla izbūve pasūtītāja centrālajā ēkā” 
 

 

 [informācijas par apakšuzņēmējiem nav]  
 

2. daļa “palīgēkas demontāža” 
 

 

 [informācijas par apakšuzņēmējiem nav]  

   

 

Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu [ja attiecināms uz iepirkuma 

procedūru], konkursa dialoga dalībnieku [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un 

pretendentu, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem pieteikumiem 
[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], risinājumiem [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

un piedāvājumiem: 
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1. daļa “telpu pārbūve un ieejas mezgla izbūve pasūtītāja centrālajā ēkā” 
 

 

 Pretendenta nosaukums Pamatojums  
 

2. daļa “palīgēkas demontāža” 
 

 

 Pretendenta nosaukums Pamatojums  

   

 

Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens 

piegādātājs: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

Pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma 

procedūru: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]  

1. daļas pārtraukšanas iemesls: Objektīvs pamatojums. 

2. daļas pārtraukšanas iemesls: Objektīvs pamatojums. 

 

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir pienākums izmantot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai elektroniskās 

informācijas sistēmas: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 
Nav 

 

Cita informācija: [ja nepieciešams] 

 

 

Vadītājs Imants Upītis    

  (paraksts)  (datums)  

Vadītāja vietnieks Valda Kursa    

  (paraksts)  (datums)  

Sekretārs Irēna Dravniece    

  (paraksts)  (datums)  

 


