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Banku augstskolas  
 

Iepirkumu komisijas sēdes 

P R O T O K O L S  N r . 1 2  
 

Rīgā 

         2017.gada 02.jūnijā 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 
 Izskatīt piedāvājumus atklātam konkursam “Ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 163 fasāžu 

atjaunošanas būvdarbi” ar identifikācijas Nr.BA 2017/2. 

 

PIEDALĀS: 

Komisijas priekšsēdētājs: Infrastruktūras direktors Andis Balodis; 

Komisijas locekļi:   Finanšu daļas vadītāja Inga Rone; 

  Finanšu daļas finanšu ekonomiste Jolanta Gadzāne; 

  Studiju informācijas daļas studentu personāllietu vecākā 

  speciāliste Renāte Būmane; 

  Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Jānis Innus; 

 Nodrošinājuma daļas vadītāja Iveta Lūse; 

 

 Komisijas sekretārs: Nodrošinājuma daļas vadītāja Iveta Lūse. 

  

 

SĒDES GAITA: 

1. Banku augstskolas Infrastruktūras direktors A.Balodis informē, ka atklātam konkursam “Ēkas 

Rīgā, K.Valdemāra ielā 163 fasāžu atjaunošanas būvdarbi” ar identifikācijas Nr.BA 2017/2 ir 

iesniegti piedāvājumi no šādiem pretendentiem: 

 

2. Komisijas locekļi izskata iesniegtos piedāvājumus atklātam konkursam “Ēkas Rīgā, 

K.Valdemāra ielā 163 fasāžu atjaunošanas būvdarbi” ar identifikācijas Nr.BA 2017/2 un 

konstatē, ka:  

2.1. SIA “Baltic Builders Alliance” finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena būtiski 

pārsniedz Banku augstskolas budžeta iespējas, tādēļ piedāvājums ir noraidāms; 

 

2.2. SIA “TORENSBERG” piedāvājums atbilst atklātā konkursa “Ēkas Rīgā, 

K.Valdemāra ielā 163 fasāžu atjaunošanas būvdarbi” ar identifikācijas Nr.BA 2017/2  

nolikumā norādītajām prasībām un nosacījumiem. 

 

2.3. SIA “LC būve” finanšu piedāvājumā piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz Banku 

augstskolas budžeta iespējas, tādēļ piedāvājums ir noraidāms. 

 

Nr.p.

k. 

Pretendenta nosaukums Pretendenta 

reģistrācijas Nr. 

Finanšu 

piedāvājuma 

līgumcena EUR  

1. SIA “Baltic Builders Alliance” 40003692093 943 922,22 

2. SIA “TORENSBERG” 40003831936 789 977,17 

3. SIA “LC būve” 40003038782 923 157,93 
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3. Komisijas locekļi izskata izziņas, kas iegūtas no Elektronisko iepirkumu sistēmas un konstatē, 

ka attiecībā pret SIA “TORENSBERG " nepastāv Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie 

izslēgšanas apstākļi. 

4. Komisijas locekļi konstatē, SIA “TORENSBERG” piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais 

ar galīgā vērtējuma iegūto punktu skaitu  (P= 100).  

KOMISIJA NOLĒMA: 

1. Noraidīt SIA “Baltic Builders Alliance” un SIA “LC būve” piedāvājumus, jo to finanšu 

piedāvājumā piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz Banku augstskolas budžeta iespējas. 

2. SIA “TORENSBERG” piedāvājums atbilst atklātā konkursa “Ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 163 

fasāžu atjaunošanas būvdarbi” ar identifikācijas Nr.BA 2017/2  nolikumā norādītajām prasībām 

un nosacījumiem un tas ir saimnieciski visizdevīgākais ar galīgā vērtējuma iegūto punktu skaitu  

(P= 100): 

 

Nr.p.k

. 

 

Pretendenta nosaukums 

Galīgā vērtējuma 

iegūto punktu 

skaits (P) 

Piezīmes 

(noraidīšanas iemesls vai 

priekšrocības) 

1. SIA “TORENSBERG” 100 

Priekšrocība: 

saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums 

2. SIA “Baltic Builders Alliance”  

Finanšu piedāvājumā 

piedāvātā līgumcena būtiski 

pārsniedz Banku augstskolas 

budžeta iespējas 

3. SIA “LC būve”  

Finanšu piedāvājumā 

piedāvātā līgumcena būtiski 

pārsniedz Banku augstskolas 

budžeta iespējas 

 

3. Piešķirt SIA “TORENSBERG”, reģistrācijas Nr. 40003831936 tiesības slēgt līgumu par ēkas 

Rīgā, K.Valdemāra ielā 163 fasāžu atjaunošanas būvdarbiem. 

4. Informēt pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem un publicēt lēmumu  un ziņojumu 

Banku augstskolas interneta mājas lapas www.ba.lv sadaļā „Sadarbība”  „Publiskie 

iepirkumi”.  

5. Uzdot komisijas sekretārei, pēc līguma ar SIA “TORENSBERG” noslēgšanas, publicēt 

informāciju par atklātā konkursa “Ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 163 fasāžu atjaunošanas 

būvdarbi” ar identifikācijas Nr.BA 2017/2 rezultātiem Iepirkumu uzraudzības biroja interneta 

mājas lapā, kā arī ievietot līguma tekstu Banku augstskolas interneta mājas lapas www.ba.lv 

sadaļā „Sadarbība”  „Publiskie iepirkumi”. 

Pielikumā:  Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtējuma kopsavilkums. 

 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Infrastruktūras direktors       A.Balodis 

 

Komisijas locekļi: 

Finanšu daļas vadītāja       I.Rone 

 

Finanšu daļas finanšu ekonomiste      J.Gadzāne 

 

Studiju informācijas daļas 

studentu personāllietu vecākā speciāliste     R.Būmane 

 

 

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs      J.Innus 

  

Komisijas sekretārs: 

Nodrošinājuma daļas vadītāja      I.Lūse 

http://www.ba.lv/
http://www.ba.lv/

