SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIELAIS DZINTARS”
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401
IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS Nr.2
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
„Kultūras pakalpojums - koncerta ”Roland Tchakounte Band” norises nodrošināšana”
(iepirkuma identifikācijas numurs: LielaisDzintars 2017/1)
Liepājā,

2017.gada 26.janvārī

Pasūtītājs, kas organizē iepirkumu: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”,
turpmāk – SIA “Lielais Dzintars”, reģistrācijas numurs: 42103067790, juridiskā adrese: Radio
iela 8, Liepāja, LV – 3401
Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Lielais Dzintars” 2016.gada 5.septembra rīkojumu
Nr.62, šādā sastāvā:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
Aldis Kaupa
Iepirkuma komisijas locekļi:
Zaiga Lediņa

- SIA “Lielais Dzintars” valdes loceklis

Dace Miče
Pieaicinātā persona: Ance Kolibere
Iepirkuma procedūras veids:

SIA “Lielais Dzintars” galvenā grāmatvede

-

SIA “Lielais Dzintars” juriste
SIA “Lielais Dzintars” producente

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Administratīvie, sociālie, izglītības, veselības aprūpes un
kultūras
pakalpojumi
(CPV
kods
92312000-1
(mākslinieciskie pakalpojumi)) ir Publisko iepirkumu
likuma 2.pielikuma minētie pakalpojumi

Pretendents:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
sešpadsmitās daļas 1.punktu „Pasūtītājs ir tiesīgs
nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus,
ja līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikumā minētajiem
pakalpojumiem”
- slēgt līgumu par kultūras pakalpojumu - koncerta ”Roland
Tchakounte Band” norises nodrošināšanu, aicināta biedrība
"Latvijas Blūza atbalsta biedrība", reģistrācijas Nr.
40008134434.
- biedrība "Latvijas Blūza atbalsta biedrība" dibināta 2008.
gadā kā nevalstiska bezpeļņas organizācija. Tās galvenie
mērķi ir popularizēt blūza mūziku un saistītos mūzikas
žanrus visā to daudzveidībā, veicināt Latvijas blūza un
džeza izpildītāju atpazīstamību ārpus valsts robežām,
sniedzot praktisku iespēju iesaistīties kopīgos projektos ar
citu valstu mūziķiem. Nākotnes redzējumā biedrība
"Latvijas Blūza atbalsta biedrība" tiecas turpināt aizsākto

darbu, koncentrējoties uz Latvijas džezmeņu un blūzmeņu
sadarbības veicināšanu ar domubiedriem ārvalstīs, veidojot
starptautiskus mūziķu projektus un meistarklases, un
veidojot stabilas pozīcijas Eiropas mūzikas tirgū. Visiem
biedrības projektiem ir savas interneta vietnes, kā arī profili
sociālajos medijos. Ņemot vērā iepriekš minēto, biedrība
"Latvijas Blūza atbalsta biedrība" ir atbilstoša likumā
noteiktajai izņēmuma kārtībai
Pretendents ar, kuru nolemts slēgt Biedrība "Latvijas Blūza atbalsta biedrība", reģistrācijas
iepirkuma līgumu:
Nr. 40008134434
Iepirkumu komisijas lēmums:
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punktu pasūtītājs ir tiesīgs
nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja līgums tiek slēgts par šā likuma
2.pielikuma minētajiem pakalpojumiem. Mākslinieka izpildījums ir atbilstošs likumā noteiktajai
izņēmuma kārtībai, tādēļ „Kultūras pakalpojums – ”Roland Tchakounte Band” koncerta norises
nodrošināšana” (identifikācijas numurs Lielais Dzintars 2017/1) līguma slēgšanas tiesības piešķirt
biedrībai "Latvijas Blūza atbalsta biedrība", reģistrācijas Nr. 40008134434, par līgumcenu 6 255 EUR
(seši tūkstoši divi simti piecdesmit pieci euro, 00 centi), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Komisijas lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
SIA “Lielais Dzintars”
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs

A. Kaupa

Lēmumu sagatavoja

D. Miče
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