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Banku augstskolas  
 

Iepirkumu komisijas sēdes 

P R O T O K O L S  N r . 1 9  
Rīgā 

         2014.gada 10.novembrī 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 
 Izskatīt piedāvājumus publiskajam iepirkumam „Iespieddarbu pakalpojumi” ar publiskā 

iepirkuma identifikācijas Nr. BA 2014/4. 

 

PIEDALĀS: 

Komisijas priekšsēdētājs: Infrastruktūras direktors Andis Balodis; 

Komisijas locekļi:   Finanšu daļas finanšu ekonomiste Jolanta Gadzāne; 

  Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Jānis Innus; 

  Studiju informācijas daļas studentu personāllietu vecākā 

  speciāliste Renāte Būmane; 

 Nodrošinājuma daļas vadītāja Iveta Lūse; 

  

Komisijas sekretārs: Nodrošinājuma daļas vadītāja Iveta Lūse. 

   

SĒDES GAITA: 

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

iepirkumam „Iespieddarbu pakalpojumi” ar publiskā iepirkuma identifikācijas Nr. BA 

2014/4 ir iesniegti piedāvājumi no šādiem pretendentiem: 

 

Nr.p.

k. 

Pretendenta nosaukums Cena EUR 

bez PVN 

1. SIA „Advertising Industry” 14581,03 

2. SIA „Media Art Ministry” 13540,40 

3. SIA „Art Design group” 22444,35 

4. SIA „J.G.” 18674,44 

5. SIA „Vieta PP” 18357,00 

  

2. Komisijas locekļi konstatē, ka: 

SIA „Advertising Industry”; SIA „Media Art Ministry”; SIA „Art Design group”; SIA 

„J.G.”; SIA „Vieta PP” piedāvājumi atbilst publiskā iepirkuma “Iespieddarbu 

pakalpojumi” ar publiskā iepirkuma identifikācijas Nr. BA 2014/4 tehniskā specifikācijā 

norādītajām prasībām un nosacījumiem. 

 

3. Komisijas locekļi konstatē, ka SIA „Advertising Industry” piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais ar vislielāko kopējo iegūto punktu skaitu (S = 9,07), jo piedāvājumā ir 

viskvalitatīvākie iespieddarbu paraugi un SIA „Advertising Industry” piedāvājums ir ar 

otru viszemāko cenu. 

 

4. Komisijas locekļi izskata izziņas par SIA „Advertising Industry”, kas iegūtas no 

Elektronisko iepirkumu sistēmas: 

4.1.   2014.gada 10.novembra E-IZZIŅA par likvidācijas, maksātnespējas un 

saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem. Sērija URA Nr.7977024-

2742878; 

4.2.    2014.gada 10.novembra E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu. Sērija 

NO Nr.7977024-2742881. 



 

 

 

2 

Komisijas locekļi konstatē, ka attiecībā pret SIA „Advertising Industry” nepastāv 

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

izslēgšanas apstākļi. 

 

5. Komisijas locekļi konstatē šādas uzvarētāja priekšrocības: 

 

 

Nr.p.

k. 

Pretendenta nosaukums Kopējais iegūto 

punktu  

skaits S  

(maksimālais 10 

punkti) 

Piezīmes 

(noraidīšanas iemesls) 

1. 
SIA „Advertising 

Industry” 
9,07 

Priekšrocības: 

otra zemākā cena, augsta 

kvalitāte 

2. 
SIA „Media Art 

Ministry” 
9,00 

Nav saimnieciski 

visizdevīgākais 

3. 
SIA „Art Design 

group” 
6,29 

Nav saimnieciski 

visizdevīgākais 

4. SIA „J.G.” 6,6 
Nav saimnieciski 

visizdevīgākais 

5. SIA „Vieta PP” 7,26 
Nav saimnieciski 

visizdevīgākais 

 

 KOMISIJA NOLĒMA: 

1. SIA „Advertising Industry”, reģistrācijas Nr.LV40103684016, piešķirt slēgt publiskā 

iepirkuma līgumu par informatīvos materiālu (bukleti, mapes, vizītkartes, plakāti un 

banneri) sagatavošanu, iespiešanu un piegādi Banku augstskolas vajadzībām, jo SIA 

„Advertising Industry” piedāvājums atbilst publiskā iepirkuma “Iespieddarbu 

pakalpojumi” ar publiskā iepirkuma identifikācijas Nr. BA 2014/4 tehniskā specifikācijā 

norādītajām prasībām un nosacījumiem un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

 

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

augstskolas interneta mājas lapas sadaļā „Publiskie iepirkumi”.  

 

3. Uzdot komisijas sekretārei, pēc līguma ar SIA „Advertising Industry” noslēgšanas, 

publicēt informāciju par publiskā iepirkuma “Iespieddarbu pakalpojumi” ar 

identifikācijas Nr.BA 2014/4 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 finanšu ekonomiste       J.Gadzāne 

 

 

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs      J.Innus 

 

Studiju informācijas daļas 

studentu personāllietu vecākā speciāliste     R.Būmane 

        

Komisijas sekretārs: 

Nodrošinājuma daļas vadītāja       I.Lūse 


