
 Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas organizētā iepirkuma  

 “Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai mikroautobusa iegādei” 

(IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. RMDV 2017/1) 

ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM 

 

Rēzekne                                                                         2017.gada 20. janvāris                  

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola, 

reģ.nr. 90000048383 

Adrese: Baznīcas iela 34a, Rēzekne, LV_4600 

2. Iepirkuma priekšmets “Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai 

mikroautobusa iegādei” (IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR. RMDV 2017/1)”.  

3. Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (http://www.iub.gov.lv): 2017. gada 03. 

janvārī. 

4. Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 

rīkojumu nr.1., izdots 2017. gada 3. janvārī. 

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Māris Provejs, saimnieciskās struktūrvienības vadītājs 

Iepirkuma komisijas locekļi: 

Mākslas skolas vadītāja Kristīne Binduka 

Galvenais grāmatvedis Dainors Belasovs 

Grāmatvede Alla Jeltajeva 

5. Līgums par pakalpojumu tiek slēgts atbilstoši “Publisko iepirkumu likuma”8 divi prim 

panta noteiktajā kārtībā. 

6. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma sadaļā „Prasības 

pretendentiem” VI sadaļā.  

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākās cenas piedāvājums. 

8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 16. janvāri plkst. 10:00  

9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rēzekne, Baznīcas iela 34A, 1. stāvs. 

10.  Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: nav norādīts. 

11. Saņemtie piedāvājumi to iesniegšanas secībā: 

Nosaukums Saņemšanas 

datums 

Saņemšanas laiks Piedāvātā summa 

SIA DnB līzings 16.01.2017. 8:50, pa pastu 977,47 

 

12. Komisija veica piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši kvalifikācijas prasībām un noskaidroja 

pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc 

iesniegtajiem pretendenta atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību katrai 

nolikumā izvirzītajai prasībai. Izskatot piedāvājumus, komisija secina, ka piedāvājums atbilst 

nolikumā izvirzītājām pretendentu prasībām. Komisijas locekļi ar 4 balsīm par, 0 balsīm pret 

vai atturas, vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta piedāvājums atbilst pretendenta 

atlases kritērijiem. 

 

13. Komisija izvērtēja pretendenta tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskās specifikācijas 

prasībām. Komisija secina, ka pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām 

tehniskajām prasībām.  Komisijas locekļi ar 4 balsīm par, 0 balsīm pret vai atturas, 

vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka pretendenta piedāvājums atbilst pretendenta tehniskās atlases 

prasībām. 

 

 

14. Komisija pārbauda pretendenta finanšu piedāvājumu, aritmētiskās kļūdas finanšu 

piedāvājumā netiek konstatētas. Komisijas locekļi ar 4 balsīm par, 0 balsīm pret vai atturas, 

http://www.iub.gov.lv/


vienbalsīgi pieņem lēmumu pasludināt par iepirkuma uzvarētāju vienīgo pretendentu un 

līgumu slēgt ar SIA DnB līzings.  

 

15. Komisija paredz nosūtīt pretendentam paziņojumu par pieņemto lēmumu un uzaicinājumu 

slēgt līgumu. 

 

 

16. Ne vēlāk kā 5 dienas pēc tam, kad tiks noslēgts līgums, publicēt informatīvo paziņojumu par 

noslēgto līgumu IUB mājas lapā. 

 

17. Citu jautājumu vai iebildumu iepirkuma komisijai nav. 

 

      

Komisijas priekšsēdētājs Māris Provejs   

 (vārds, uzvārds) 

Kristīne Binduka 

 (paraksts) 

Komisijas locekļi  

 (vārds, uzvārds) 

Alla Jeltajeva 

 (paraksts) 

  

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

 Dainors Belasovs   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


