
 

Paziņojums par lēmumu 

Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta iepirkumam 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 

Reģ. Nr. 90000070045 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 

Iepirkums 

„Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana komisijas PSRS totalitārā komunistiskā 

okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par 

represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās 

iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai un Tieslietu ministrijas vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. TM 2015/26/Komisija 

 

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2015. gada 3. novembris 

 

2. Pretendentu nosaukums un to piedāvātās līgumcenas  

2.1. Iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai 

Nr.p.k. Pretendents 
Iesniegšanas datums un 

laiks 

Piedāvājuma 

kopējā cena 

visam apjomam 

EUR bez PVN 

1. 
SIA „E FORMA”, 

Reģ.Nr. 40002047966 
05.08.2015. plkst. 9:30 2 460.00 

2. 
SIA „McĀbols poligrāfija”, 

Reģ.Nr.40003187469 
05.08.2015. plkst. 11:30 3 165.00 

3. 
SIA „Zelta Rudens”, 

Reģ.Nr.40002021134 
07.08.2015. plkst. 13:45 1 995.00 

2.2. Iepirkuma priekšmeta otrajai daļai 

Nr.p.k. Pretendents 
Iesniegšanas datums un 

laiks 

Piedāvājuma 

kopējā cena visam 

apjomam EUR 

bez PVN  

1. SIA „E FORMA”, 

Reģ.Nr. 40002047966 

05.08.2015. plkst. 9:30 2 700.00 

2. SIA „McĀbols poligrāfija”, 

Reģ.Nr.40003187469 

05.08.2015. plkst. 11:30 3 300.00 

3. SIA „ Zelta Rudens”, 

Reģ.Nr.40002021134 

07.08.2015. plkst. 13:45 2 265.00 

 

3. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: Nav 

 

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs:  
4.1. Iepirkuma priekšmeta pirmajā daļā piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma kopējo 

cenu bez PVN. 

4.2. Iepirkuma priekšmeta otrajā daļā piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma kopējo cenu 

bez PVN. 

 



5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, un pamatojums 

piedāvājuma izvēlei: 

5.1. SIA „E FORMA” piedāvājums iepirkuma priekšmeta pirmajā daļā atbilst pretendentu 

atlases prasībām un instrukcijā noteiktajām prasībām, un ir ar nākamo zemāko cenu.  

5.2.  SIA „E FORMA” piedāvājums iepirkuma priekšmeta otrajā daļā atbilst pretendentu 

atlases prasībām un instrukcijā noteiktajām prasībām, un ir ar nākamo zemāko cenu.  

Pamatojums pretendenta izvēlei: 

SIA “Zelta Rudens” atsauca savu dalību iepirkumā “Tipogrāfijas pakalpojumu sniegšana 

komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu 

noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas 

valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai un Tieslietu ministrijas 

vajadzībām” (TM 2015/26/Komisija). 

 


