
 
Banku augstskolas 

Iepirkumu komisijas 

 

A t k l ā t ā  k o n k u r s a  

“ Ē k a s  R ī g ā ,  K . V a l d e m ā r a  i e l ā  1 6 3  f a s ā ž u  

a t j a u n o š a n a s  b ū v d a r b i ”  

a r  i d e n t i f i k ā c i j a s  N r . B A  2 0 1 7 / 2  

i e p i r k u m a  p r o c e d ū r a s  z i ņ o j u m s  

 

Rīgā,         2017.gada 02.jūnijā 

 

1)  Pasūtītāja nosaukums un adrese:  
Banku augstskola, Rīga, K.Valdemāra iela 161, LV-1013, reģistrācijas Nr.90000437699 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 

Nr.BA 2017/2 

Iepirkuma procedūras veids: 

Atklāts konkurss 

Iepirkumu līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

Līguma priekšmets ir Banku augstskolas ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 163 fasāžu 

atjaunošanas būvdarbi saskaņā ar SIA „KK arhitekts” izstrādāto būvprojektu „Skolas ēkas 

(fasāžu) atjaunošana Krišjāņa Valdemāra ielā 163, Rīgā” un konkursa nolikumā, tehniskajā 

specifikācijā un tāmēs noteiktajām prasībām. 

 

2) Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, 

ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

09.05.2017. paziņojums par līgumu (iepriekšējais informatīvais paziņojums nav publicēts). 

 

3) Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:  

 Saskaņā ar Banku augstskolas 17.09.2014. rīkojumu Nr.27-2/054 “Par Iepirkumu 

komisijas izveidošanu” izveidota Banku augstskolas iepirkumu komisija (turpmāk tekstā 

Komisija), kas organizē publiskos iepirkumus Banku augstskolas vajadzībām, šādā sastāvā:  

 

Komisijas priekšsēdētājs: Infrastruktūras direktors Andis Balodis; 

Komisijas priekšsēdētāja  

 vietniece:  Finanšu daļas vadītāja Inga Rone; 

Komisijas locekļi:   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. 
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Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji - Infrastruktūras direktors Andis 

Balodis. 

Pieaicinātie eksperti – Nav. 

 

4) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam 

(tai skaitā steidzamībai atbilstoši šo noteikumu 5. punktam), ja tāds veikt: 

Iespējamiem piegādātājiem piedāvājumi atklātam konkursam bija jāiesniedz līdz 2017.gada 

30.maija, plkst.11:00. Pretendenti piedāvājumus iesniedz personiski vai pa pastu uz šādu 

adresi: Rīgā, K.Valdemāra ielā 161, 3.stāvā 308. kab., no plkst. 08:30 līdz 16:00. 

 

5) To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās 

cenas: 

 

Nr.p.k. 

 
Pretendenta nosaukums 

 

 

Piedāvātā 

līgumcena EUR 

(bez PVN) 

 

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

2. SIA “TORENSBERG” 789 977,17 

3. SIA “LC būve” 923 157,93 

 

6) Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Atklātā konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2017.gada 30.maija, plkst.11:00, 

Banku augstskolā, Rīgā, K. Valdemāra ielā 161, 601. telpā. 

 

7) Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu 

izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums: 

 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

Piedāvātā cena 

EUR 

(bez PVN) 

 

Piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un piedāvājuma 

izvēles pamatojums 

SIA “TORENSBERG” 789 977,17 

Piedāvājums atbilst atklātā konkursa 

nolikumā norādītajām prasībām un 

nosacījumiem un ir saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums ar 

galīgā vērtējuma iegūto punktu 

skaitu  (P= 100) 

 

 

 

8) Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi: 

Nav. 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p5
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9) Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru 

iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

Pamatojums 

lēmumam par katru noraidīto pretendentu 

SIA “Baltic Builders Alliance” 

SIA “Baltic Builders Alliance” finanšu piedāvājumā 

piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz Banku 

augstskolas budžeta iespējas, tādēļ piedāvājums ir 

noraidāms 

SIA “LC būve” 

SIA “LC būve” finanšu piedāvājumā piedāvātā 

līgumcena būtiski pārsniedz Banku augstskolas 

budžeta iespējas, tādēļ piedāvājums ir noraidāms 

 

10) Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma 

procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu: 

Nav. 

 

11) Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai 

izbeigt iepirkuma procedūru: 

Nav. 

 

12) Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi 

piedāvājumu par nepamatoti lētu: 

Nav. 

 

13) Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas 

sistēmas: 

Piedāvājumu saņemšanai nav paredzēts izmantot elektroniskās informācijas sistēmu. 

 

14) Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

Nav. 

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 

        

 

Nodrošinājuma daļas vadītāja       I.Lūse 

 

Komisijas sekretārs: 

Nodrošinājuma daļas vadītāja       I.Lūse 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19

