
  

Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” 

„Videomateriāla par investīciju vidi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izveide” 

(Iepirkuma identifikācijas numurs p/i “RSEZ pārvalde” 2016/1) 

IEPIRKUMA KOMISIJAS LĒMUMS 

Rēzeknē 

 

1. Pasūtītāja nosaukums: Pašvaldību kopīgās iestādes ,,Rēzeknes speciālās ekonomiskās 

zonas pārvalde”, reģ. Nr. 90009259543, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzekne, Latvija, LV- 4601. 

2. Iepirkuma rīkošanas veids: Publisko iepirkumu likuma 8.
2
panta kārtībā veikts iepirkums. 

3. Iepirkuma komisija izveidota ar: 2016.gada 30.augusta pašvaldību kopīgās iestādes 

„Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” rīkojumu Nr.1.5.1/40 šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja:           Sandra Ežmale 

Komisijas locekļi:                       Vladislavs Nareļs  

Baiba Baltace     

Komisijas sekretāre:                 Daiga Otikova 

4. Publiskā iepirkuma nosaukums (priekšmets): „Videomateriāla par investīciju vidi 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izveide”. 

5. Iepirkuma identifikācijas numurs: p/i “RSEZ pārvalde” 2016/1. 

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis 

atbilstoši noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu un finanšu piedāvājumā piedāvājis 

zemāko cenu. 

7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 21.09.2016. plkst.16:30. 

8. Saņemto piedāvājumu skaits iepirkumā: 3. 

9. Informācija par saņemtajiem piedāvājumiem: 

10. Pretendents, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:  

11. Noraidītie pretendenti, to noraidīšanas iemesli: nav. 

12. Par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības: uzvarētāja 

piedāvājums atbilst nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu.  

13. Pasūtītāja kontaktpersona: 

Pašvaldību kopīgās iestādes ,,Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” ārējo sakaru 

organizatore: Baiba Baltace, tālr. nr. 64625941; e-pasts: info@rsez.lv 

14. Lēmuma pieņemšanas datums: 03.10.2016. 

15. Pārsūdzības termiņš: Pretendents, kas ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kas 

uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 8.
2
 panta astoņpadsmito daļu ir tiesīgs iepirkuma komisijas lēmumu 

pārsūdzēt tam piekritīgajā tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

Komisijas priekšsēdētāja:       S.Ežmale 

 

Komisijas locekļi:        V.Nareļs  

 

B.Baltace 

Nr.p.k. Pretendenta nosaukums Piedāvāta līgumcena EUR (bez PVN) 

1. SIA “BMH” 6290,00 

2. SIA “LETA” 7300,00 

3. SIA “Zakbook” 6865,00 

Nosaukums Piedāvāta līgumcena EUR (bez PVN) 

SIA “BMH” 6290,00 


