
LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM 

„Kapitāldaļu ieguldījuma tirgus vērtības novērtējums” 

identifikācijas Nr. ALTUM 2016/16/FSD 
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Vienotais reģistrācijas numurs 50103744891 

Lēmuma pieņemšanas datums 28.04.2016. 

Iepirkuma līguma veids Iepirkuma līgums 

Piedāvājuma izvēles kritērijs Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, 

kurš iesniedzis iepirkuma nolikuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

 

Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumu Kopējā līgumcena, EUR bez PVN  

"KPMG Baltics SIA" [40003235171] 20000.00 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Deloitte 

Latvia" [40003247787] 

35000.00 

PricewaterhouseCoopers SIA [40003142793] 24900.00 

Eiroeksperts SIA [40003650352] 15800.00 

 

Iepirkuma uzvarētājs un tā salīdzinošās priekšrocības 

"KPMG Baltics SIA" [40003235171] Pretendents iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu 

piedāvājumu ar viszemāko cenu 

Pretendenti, kuru piedāvājums tika noraidīts, noraidīšanas iemesls 

Eiroeksperts SIA [40003650352] Pretendents piedāvājumu ir iesniedzis kā elektroniski 

parakstītu dokumentu, nosūtot to uz kontaktpersonas e-

pasta adresi. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

(PIL) iespējami divi elektroniskā formā sagatavota 

piedāvājuma iesniegšanas veidi: 

1) Iesniegt piedāvājumu personīgi vai nosūtot to pa 

pastu slēgtā aploksnē ievietotā elektronisko datu 

nesējā; 

2) Iesniegt piedāvājumu, izmantojot pasūtītāja 

nodrošinātas elektroniskās iekārtas, kas atbilst PIL 

34.panta prasībām. 

Iepirkuma nolikumā norādīts 1.punktā minētais 

piedāvājumu iesniegšanas veids, proti, piedāvājums 

jāiesniedz personīgi vai nosūtot to pa pastu slēgtā 

aploksnē. Nolikums neparedz iespēju iesniegt 

piedāvājumu, izmantojot pasūtītāja nodrošinātas 

elektroniskās iekārtas. Par PIL 34.panta prasībām 

atbilstošām elektroniskām iekārtām nav uzskatāms 

pasūtītāja elektroniskais pasts. 

Noraidīšanas pamatojums 

Pretendenta piedāvājums neatbilst sekojošām 

iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām: 

7.6. Pretendents iesniedz piedāvājumu slēgtā aploksnē 

līdz 2016.gada 12.aprīlim, plkst. 12:00. Piedāvājums ir 

iesniedzams Doma laukumā 4, Rīgā, darba dienās no 



plkst. 9.00 līdz 17.00, iesniedzot personīgi vai sūtot pa 

pastu. 

 

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. 

 


