
Paziņojums par lēmumu 

Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta  16.daļas 1.punkta “B daļas” iepirkums 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 

Reģ. Nr. 90000070045 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV – 1536 

Iepirkums 

„Tulkošanas pakalpojumu sniegšana” 

Identifikācijas Nr. TM 2015/47/TP 

 

 

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2016.gada 9.februāris 

 

2. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:  

2.1. Iepirkuma priekšmeta pirmajā daļā: 

 

Nr.p.k. Pretendents 

Piedāvātā kopējā summa par visu 

pakalpojumu veidu paredzamo 

apjomu EUR (bez PVN)   

1.  SIA „Skrivanek Baltic” 2625,00 

2.  SIA „LMI Translations” 1800,00 

3.  SIA „POLYGLOT tulkojumi”   1470,00 

 

2.2. Iepirkuma priekšmeta otrajā daļā: 

 

Nr.p.k. Pretendents 

Piedāvātā kopējā piedāvājuma 

cena bez PVN: aile A valodu 

summa + aile B + aile C + aile D + 

aile E + aile F + aile G + aile H + 

izmaksas par viena dokumenta 

notariālo apliecinājumu EUR (bez 

PVN)   

1.  SIA „Skrivanek Baltic” 3412,00 

2.  SIA „LMI Translations” 1667,16 

3.  SIA „POLYGLOT tulkojumi”   1133,00 

 

Atbilstoši iepirkuma uzaicinājuma 1.5.1.2. apakšpunktam iepirkuma priekšmeta otrajā 

daļā līguma Tieslietu ministrijas vajadzībām paredzamais darbības laiks ir 1 (viens) 

gads, nepārsniedzot līguma kopējo paredzamo summu EUR 27 225,00 (divdesmit 

septiņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro un 00 centi), tajā skaitā normatīvajos 

aktos noteiktais  pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk –PVN). 

 

 

3. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: Nav. 

 

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs:  



4.1. Iepirkuma priekšmeta pirmajā daļai izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo 

piedāvājuma cenu (summu) par iepirkuma priekšmeta pirmās daļas Tehniskajā 

specifikācijā norādīto Pakalpojumu veidu paredzamo apjomu bez PVN. 

4.2. Iepirkuma priekšmeta otrajā daļā izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo 

piedāvājuma cenu bez PVN par finanšu piedāvājuma veidlapā norādītajiem 

paredzamo tulkošanas pakalpojumu veidiem (aile A + aile B + aile C + aile D + 

aile E + aile F + aile G + aile H) + izmaksas par viena dokumenta notariālo 

apliecinājumu bez PVN.  

 

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

pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

5.1. Iepirkuma priekšmeta pirmajā daļā: 

        

 Par uzvarētāju tika atzīts SIA „POLYGLOT tulkojumi”, kura piedāvājums atbilst 

visām iepirkuma uzaicinājumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar 

viszemāko kopējo piedāvājuma cenu (summu) par iepirkuma priekšmeta pirmās 

daļas Tehniskajā specifikācijā norādīto Pakalpojumu veidu paredzamo apjomu 

bez PVN. 

5.2. Iepirkuma priekšmeta otrajā daļā: 

 

 Par uzvarētāju tika atzīts SIA „POLYGLOT tulkojumi”, kura piedāvājums atbilst 

visām iepirkuma uzaicinājumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar 

viszemāko kopējo piedāvājuma cenu bez PVN par finanšu piedāvājuma veidlapā 

norādītajiem paredzamo tulkošanas pakalpojumu veidiem (aile A + aile B + aile 

C + aile D + aile E + aile F + aile G + aile H) + izmaksas par viena dokumenta 

notariālo apliecinājumu bez PVN.  

 


