SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIELAIS DZINTARS”
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401
IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS Nr.1
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā
„Kultūras pakalpojumus – Koncertcikla skolu jaunatnei “Mūzika Tev” koncertu
„Kaķīša dzirnavas” norises nodrošināšana”
(iepirkuma identifikācijas numurs: LielaisDzintars 2016/1)
Liepājā,

2016.gada 21.janvārī

Pasūtītājs, kas organizē iepirkumu: SIA “Lielais Dzintars”, reģistrācijas numurs:
42103067790, juridiskā adrese: Radio iela 8, Liepāja, LV – 3401
Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Lielais Dzintars” 2016.gada 14.janvāra rīkojumu Nr. 2,
šādā sastāvā:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
Aldis Kaupa
Iepirkuma komisijas locekļi:
Zaiga Lediņa
Dace Miče

- SIA “Lielais Dzintars” ēku ekspluatācijas
un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris
SIA “Lielais Dzintars” galvenā grāmatvede

-

Imants Auznieks Iepirkuma procedūras veids:

SIA “Lielais Dzintars” juriste
SIA “Lielais Dzintars” iekārtu ekspluatācijas
inženieris

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
Atpūtas un kultūras pakalpojumi (CPV kods 92312000-1
(mākslinieciskie pakalpojumi)) ir Publisko iepirkumu
likuma 2.pielikuma B daļā 26.kategorijā 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.pielikuma B daļā
minētajiem pakalpojumiem”.
- Slēgt līgumu par kultūras pakalpojumu – Koncertcikla
skolu jaunatnei “Mūzika Tev” 2 (divu) koncertu „Kaķīša
dzirnavas” norises nodrošināšanu, aicināta Valsts
sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – VSIA)
"Latvijas Koncerti", reģistrācijas Nr. 40003374610.
- VSIA "Latvijas Koncerti" ir pierādījusi sevi kā
profesionālu,
kvalitatīvu
koncertu
organizatoru,
mākslinieku menedžeri un mākslinieciskās programmas
veidotāju. Katru gadu Latvijā tiek realizēti vairāk nekā 400
uzņēmuma rīkoti koncerti un pasākumi. VSIA "Latvijas

Koncerti" piedāvā dažādus mākslas un kultūras projektus,
kas vienmēr izceļas ar augstu māksliniecisku kvalitāti,
sadarbojoties tikai ar profesionāliem mūziķiem un radošās
industrijas pārstāvjiem, kas nodrošina augstu kvalitātes
līmeni katram realizētajam projektam. Ņemot vērā iepriekš
minēto, VSIA "Latvijas Koncerti" atbilst komisijas
izvirzītajām prasībām
Pretendents ar, kuru nolemts slēgt Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas
iepirkuma līgumu:
Koncerti", reģistrācijas Nr. 40003374610
Pretendentam noteiktās prasības:

Pretendentam un tā piedāvātajiem speciālistiem ir
atbilstoša, līguma izpildei nepieciešamā pieredze un
kvalifikācija
Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai
un kvalitatīvai līguma izpildei

Iepirkumu komisija nolemj:
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 B daļā minētajiem pakalpojumiem. Iepirkuma pretendents atbilst
pasūtītāja izvirzītajām prasībām, tādēļ iepirkuma „Kultūras pakalpojumus – Koncertcikla
skolu jaunatnei “Mūzika Tev” koncertu „Kaķīša dzirnavas” norises nodrošināšana”
(identifikācijas numurs Lielais Dzintars 2016/1) līguma slēgšanas tiesības piešķirt VSIA
"Latvijas Koncerti", reģistrācijas Nr. 40003374610, par līgumcenu 5 200 EUR (pieci tūkstoši
divi simti euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
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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