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Banku augstskolas  
 

Iepirkumu komisijas sēdes 

P R O T O K O L S  N r . 1 7  
Rīgā 

         2014.gada 03.novembrī 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 
 Atvērt un izskatīt piedāvājumu publiskajam iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana” ar publiskā iepirkuma identifikācijas Nr. BA 2014/3. 

 

PIEDALĀS: 

Komisijas priekšsēdētājs: Infrastruktūras direktors Andis Balodis; 

Komisijas locekļi:   Finanšu daļas vadītāja Inga Rone; 

  Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Jānis Innus; 

  Studiju informācijas daļas studentu personāllietu vecākā 

  speciāliste Renāte Būmane; 

 

 Komisijas sekretārs: Nodrošinājuma daļas vadītāja Iveta Lūse. 

   

SĒDES GAITA: 

1. Banku augstskolas Infrastruktūras direktors A.Balodis informē, ka piedāvājumu 

publiskajam iepirkumam “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana” ar publiskā iepirkuma 

identifikācijas Nr. BA 2014/3 ir iesniedzis pretendents – SIA "GMG CATERING". 

2. Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu par neieinteresētību pretendenta izvēlē vai 

darbībā. 

3. Banku augstskolas Infrastruktūras direktors A.Balodis nosauc pretendenta nosaukumu, 

to piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, atver piedāvājumu un nosauc piedāvāto 

cenu: 

 

Nr.p.

k. 

Pretendenta 

nosaukums 

Cena EUR 

bez PVN 

Cena EUR 

ar PVN 

Iesniegšanas datums, 

laiks 

1. SIA „GMG CATERING”  11549,10 13974,41 03.11.2014. plkst. 13:30 

  

4. Komisijas locekļi vīzē pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumu. 

5. Komisijas locekļi konstatē, ka SIA "GMG CATERING” piedāvājums atbilst publiskā 

iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana” ar publiskā iepirkuma identifikācijas 

Nr. BA 2014/3 nolikumā norādītajām prasībām un nosacījumiem.  

6. Komisijas locekļi iegūst un izskata izziņas, kas iegūtas no Elektronisko iepirkumu 

sistēmas: 

6.1. 2014.gada 03.novembra E-IZZIŅA par likvidācijas, maksātnespējas un 

saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem. Sērija URA Nr.7780565-2732159; 

6.2. 2014.gada 03.novembra E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu. Sērija NO 

Nr.7780565-2732161. 

7. Komisijas locekļi konstatē, ka attiecībā pret SIA "GMG CATERING” nepastāv 

Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektās daļas 1. un 2.punktā norādītie pretendenta 

izslēgšanas apstākļi. 
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8. Komisijas locekļi konstatē šādas uzvarētāja priekšrocības: 

 

Nr.p.

k. 

Uzvarētāja nosaukums Priekšrocība 

1. SIA "GMG CATERING” 
Vienīgais 

piedāvājums 

 

KOMISIJA NOLĒMA: 
1. SIA "GMG CATERING”, reģistrācijas Nr.40003963877 tiek piešķirtas publiskā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Banku 

augstskolas vajadzībām, reprezentācijas un citu pasākumu nodrošināšanai, jo SIA 

"GMG CATERING” piedāvājums atbilst publiskā iepirkuma „Ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšana” ar identifikācijas Nr. BA 2014/3 nolikumā norādītajām prasībām un 

nosacījumiem un ir vienīgais iesniegtais piedāvājums.  

 

2. Informēt pretendentu par iepirkuma procedūras rezultātiem un publicēt lēmumu Banku 

augstskolas interneta mājas lapas sadaļā „Publiskie iepirkumi”.  

 

3. Uzdot komisijas sekretārei, pēc līguma ar SIA "GMG CATERING” noslēgšanas, 

publicēt informāciju par publiskā iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana” ar 

identifikācijas Nr.BA 2014/3 rezultātiem Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas 

lapā, kā arī ievietot līguma tekstu Banku augstskolas interneta mājas lapas sadaļā 

„Publiskie iepirkumi”. 

 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Infrastruktūras direktors       A.Balodis 

 

Komisijas locekļi: 

Finanšu daļas vadītāja        I.Rone 

 

 

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs      J.Innus 

 

Studiju informācijas daļas 

studentu personāllietu vecākā speciāliste     R.Būmane 

        

Komisijas sekretārs: 

Nodrošinājuma daļas vadītāja       I.Lūse 


