
LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM 

„Sēklas un sākuma kapitāla fondu un Izaugsmes kapitāla fondu vadības pakalpojumu 

publiskā iepirkuma procedūras juridiskā atbalsta nodrošināšana” 

identifikācijas Nr. ALTUM 2016/41/JD 

 

Pasūtītājs AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” 

Vienotais reģistrācijas numurs 50103744891 

Lēmuma pieņemšanas datums 20.01.2017 

Iepirkuma līguma veids Iepirkuma līgums 

Piedāvājuma izvēles kritērijs Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, 

kurš iesniedzis iepirkuma nolikuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

 

Iepirkuma daļa Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumu Stundas likme, EUR bez PVN  

Nr.1 ZAB Kļaviņš Ellex 98,00 

ZAB Eversheds Bitāns 75,00 

Ēriks Mežalis 90,00 

Nr.2 ZAB Kļaviņš Ellex 98,00 

ZAB Eversheds Bitāns 75,00 

Ēriks Mežalis 80,00 

Nr.3 ZAB Kļaviņš Ellex 78,00 

ZAB Eversheds Bitāns 75,00 

KPMG Zvērinātu advokātu birojs 120,00 

 

Iepirkuma pārtraukšanas pamatojums 

Daļa Nr.1 Iepirkums daļā Nr.1 tiek pārtraukts, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja 

budžeta iespējas, kas plānotas attiecīgajam iepirkuma priekšmetam 

Daļa Nr.2 Iepirkums daļā Nr.2 tiek pārtraukts, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja 

budžeta iespējas, kas plānotas attiecīgajam iepirkuma priekšmetam 

 

Iepirkuma uzvarētājs un tā salīdzinošās priekšrocības 

Daļa Nr.3 ZAB Eversheds Bitāns Pretendents iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu 

piedāvājumu ar viszemāko cenu 

 

Pretendenti, kuru piedāvājums tika noraidīts, noraidīšanas iemesls 

Daļa Nr.1 ZAB Kļaviņš Ellex Pretendenta piedāvājums neatbilst nolikuma 

8.1.4.1.punktā izvirzītajām prasībām – pretendents 

nav sniedzis pakalpojumus publisko iepirkumu 

procedūras norises organizēšanā un atbalsta 

pakalpojumu sniegšanā (iepirkuma dokumentācijas 

izstrāde, norises protokolēšana, sarakstes vēstuļu 

projektu sagatavošana) vismaz vienā finanšu 

industrijas pakalpojumu iepirkumā 

Daļa Nr.2 ZAB Kļaviņš Ellex Pretendenta piedāvājums neatbilst nolikuma 

8.1.4.2.punktā izvirzītajām prasībām – pretendents 

nav sniedzis vadošā eksperta pakalpojumus 

publisko iepirkumu jomā (atzinumu sniegšana un 

konsultācijas par normatīvo aktu piemērošanu, 

pasūtītāja interešu pārstāvēšana IUB iesniegumu 

izskatīšanas sēdēs) vismaz vienā finanšu industrijas 

pakalpojumu iepirkumā 



 

Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība 

Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta 18.daļu pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā 

un, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās 

rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 

departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 


