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Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” iepirkums 

" Sporta inventāra piegāde”,  

identifikācijas numurs SSC 2013/5  

 

LĒMUMS 

 

 

Jelgavā, 2013.gada 14.martā 

 

1. Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs", reģistrācijas numurs 

90001167128, adrese: Raiņa iela 6, Jelgava, LV-3001 

2. Iepirkuma priekšmets: Preču piegāde - "Sporta inventāra piegāde", identifikācijas numurs 

SSC 2013/5 

3. CPV kods: 37400000-2; 37453000-8; 37411200-4; 18412000-0; 18820000-3  

4. Iepirkuma procedūra: iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta kārtībā 

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu 

6. Saņemtie piedāvājumi: 

 

Nr.p.k. Pretendents 

Piedāvātā cena, Ls bez PVN 

Daļa Nr.1 

„Hokeja, 

daiļslido- 

šanas 

inventārs” 

Daļa Nr.2 

„Peldē- 

šanas 

inventārs” 

Daļa Nr.3 

„Mazais 

inventārs” 

 

Daļa Nr.4 

„Sporta 

apģērbi, 

apavi” 

1. 

SIA „RANTZOWS SPORTS” 

VRN 40003528045 

Zāļu iela 6, Rīga, LV-1004 

- - 5945,22 - 

2. 

SIA „Sporta halle” 

VRN 40003332710 

Vietalvas iela 1, Rīga, LV-1009 

- - 5000,00 - 

3. 

SIA „LATSWIM” 

VRN 40103471306 

Laivinieku iela 13-1, 

Daugavmala, Tīnūžu pag., 

Ikšķiles nov., LV-5052 

- 3832,73 49,50 1198,80 

4. 

SIA „TOMAS” 

VRN 43603006585 

Dobeles iela 48, Jelgava, LV-

3001 

- 2558,46 5019,81 - 

5. 

SIA „SporTouR” 

VRN 41203035472 

"Reķi", Dāviņu pag., Bauskas 

nov., LV-3913 

- - - 7002,29 

6. 

SIA „SPORT 2000 Latvija” 

VRN 40103482278 

Pulkveža Brieža iela 76D, 

Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 

5024,56 3577,69 7755,43 5539,26 

7. 

SIA”DEPORT” 

VRN 40103488571 

Laimdotas iela 16, Piņķi, Babītes 

pag., Babītes nov., LV-2107 

 

- - - 5346,27 
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8. 

SIA „SPORTLAND” 

VRN 40003530961 

Augusta Deglava iela 50, Rīga, 

LV-1035 

- - - 8912,00 

9. 

SIA „FANU PASAULE” 

VRN 40103232383 

Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013 

- - - 6802,32 

10. 

SIA „Sports Lukss” 

VRN 40103087159 

Augšiela 1, Rīga, LV-1009 
3622,68 - - - 

 

7. Iepirkuma komisijas lēmums 

7.1.Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

panta 5.
2
 daļu, iepirkuma komisija izvērtēja 

iesniegtos piedāvājumus un pieņēma lēmumu par uzvarētāju iepirkuma „Sporta inventāra piegāde”, 

ID SSC 2013/5  

- daļā Nr.1 „Hokeja, daiļslidošanas inventārs” atzīt pretendentu SIA „Sports Lukss” 

- daļā Nr.2 „Peldēšanas inventārs” atzīt pretendentu SIA „TOMAS” 

- daļā Nr.3 „Mazais inventārs” atzīt pretendentu SIA „Sporta halle” 

- daļā Nr.4 „Sporta apģērbi, apavi” atzīt pretendentu SIA ”DEPORT”  

un, kuru piedāvājumi atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un ir ar viszemāko cenu attiecīgajā 

iepirkuma daļā. 

7.2.  Pretendenti SIA „Sports Lukss”, SIA „TOMAS”, SIA „Sporta halle”, SIA ”DEPORT”, 

kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības attiecīgā iepirkuma daļā ir iesnieguši izziņu, ko 

izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai 

Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts 

maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.  

8. Pretendentu noraidīšanas iemesli, par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās 

priekšrocības. 

8.1. SIA „RANTZOWS SPORTS” finanšu piedāvājums iepirkuma daļā Nr.3 „Mazais inventārs” 

nav ar viszemāko cenu (iepirkuma noteikumu 11.3.p.); 

8.2. SIA „Sporta halle” piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem un finanšu 

piedāvājums iepirkuma daļā Nr.3 „Mazais inventārs” ir ar viszemāko cenu (iepirkuma 

noteikumu 11.3.p.); 

8.3. SIA „LATSWIM” piedāvājums: 

- neatbilst piedāvājuma noformējuma prasībām - nav datora drukā (iepirkuma noteikumu 

9.3.p.), reģistrācijas apliecības kopija nav apliecināta (6.3.1.p.) un nav iešūta piedāvājumā 

(9.2.p.), 

- neatbilst pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām - nav iesniegti pretendentu 

kvalifikācijai un atlasei iesniedzamie dokumenti: LR Uzņēmuma reģistra izziņa ar 

sabiedrības aktuālo informāciju, kvalifikācijas pieteikums (6.3.3., 6.3.5.p.),  

- Tehniskais piedāvājums iepirkuma daļā Nr.3 „Mazais inventārs” un daļā Nr.4 „Sporta 

apģērbi, apavi” neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām (5.2.1.p.) un pretendents tiek 

izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā (11.2.3. p.); 

8.4. SIA „TOMAS” piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem, finanšu piedāvājums 

iepirkuma daļā Nr.2 „Peldēšanas inventārs” ir ar viszemāko cenu, finanšu piedāvājums 

iepirkuma daļā Nr.3 „Mazais inventārs” nav ar viszemāko cenu (iepirkuma noteikumu 11.3.p.); 

8.5. SIA „SporTouR” piedāvājums neatbilst piedāvājuma noformējuma prasībām - reģistrācijas 

apliecības kopija nav apliecināta (iepirkuma noteikumu 6.3.1.p.), finanšu piedāvājums 

iepirkuma daļā Nr.4 „Sporta apģērbi, apavi” nav ar viszemāko cenu (11.3.p.); 
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8.6.  SIA „SPORT 2000 Latvija” piedāvājums neatbilst piedāvājuma noformējuma prasībām - 

reģistrācijas apliecības kopija nav apliecināta (iepirkuma noteikumu 6.3.1.p.), neatbilst 

pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām - nav iesniegti pretendentu kvalifikācijai un 

atlasei iesniedzamie dokumenti: LR Uzņēmuma reģistra izziņa ar sabiedrības aktuālo 

informāciju, kvalifikācijas pieteikums (6.3.3., 6.3.5.p.), finanšu piedāvājums visās četrās 

iepirkuma daļās nav ar viszemāko cenu (11.3.p.); 

8.7. SIA „DEPORT” piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem, finanšu piedāvājums 

iepirkuma daļā Nr.4 „Sporta apģērbi, apavi” ir ar viszemāko cenu (iepirkuma noteikumu 

11.3.p.); 

8.8.  SIA „SPORTLAND” piedāvājums neatbilst pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām – 

kvalifikācijas pieteikumā norādīta informācija par 5 izpildītiem līgumiem, taču nav pievienota 

neviena atsauksme (iepirkuma noteikumu 3.4., 6.3.5.p.), finanšu piedāvājums iepirkuma daļā 

Nr.4 „Sporta apģērbi, apavi” nav ar viszemāko cenu (11.3.p.); 

8.9. SIA „FANU PASAULE” piedāvājums neatbilst noformējuma prasībām - reģistrācijas 

apliecības kopija nav apliecināta (iepirkuma noteikumu 6.3.1.p.), neatbilst pretendentu atlases 

un kvalifikācijas prasībām – pretendenta pieredzes apliecinājumam pievienota tikai 1 

atsauksme (3.4., 6.3.5.p.), finanšu piedāvājums iepirkuma daļā Nr.4 „Sporta apģērbi, apavi” 

nav ar viszemāko cenu (11.3.p.); 

8.10. SIA „Sporta Lukss” piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem, finanšu 

piedāvājums iepirkuma daļā Nr.1 „Hokeja, daiļslidošanas inventārs” ir ar viszemāko cenu, 

(iepirkuma noteikumu 11.3.p.). 

 

 

Iepirkuma komisija: 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   

Juris Kaminskis 

  

 

  

 

Edgars Ludzītis 

  

 

 

Iepirkuma komisijas locekļi  

 

 

Valdis Ilmers 

  

 

 

 

Iepirkuma komisijas sekretāre  Elita Trukšāne   

 


