
 1 

Paziņojums par lēmumu 
 

Publisko iepirkumu likuma nereglamentētais iepirkums 

„Reprezentācijas preču piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības 

iestāžu vajadzībām”, identifikācijas Nr. DPIP2022/20N 

 

Būvdarbi  

Piegāde X 

Pakalpojumi  

 

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus un Darba uzdevums ievietots Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvaldes mājaslapā internetā (www.izglitiba.daugavpils.lv): 28.03.2022. un Daugavpils pilsētas domes 

mājaslapā internetā (www.daugavpils.lv): 28.03.2022. 

 

I. LĪGUMA SLĒDZĒJS 

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde Kontaktpersona 

Reģ.Nr.90009737220 Juriste  

Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 Biruta Višņevska 

Tālr. 65421623 Tālr. 65407423 

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv  

 

II. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 

 

 

Reprezentācijas preču piegāde Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un izglītības iestāžu vajadzībām. 

Iepirkums sadalīts 17 (septiņpadsmit) daļās. 

  

 Saņemto piedāvājumu skaits: 

 1.daļā - 4 (četri) 

 2.daļā - 4 (četri) 

 3.daļā - 5 (pieci) 

 4.daļā - 5 (pieci) 

        5.daļā - 4 (četri) 

 6.daļā - 4 (četri) 

        7.daļā - 5 (pieci) 

        8.daļā - 5 (pieci) 

 9.daļā - 4 (četri) 

 10.daļā - 5 (pieci) 

 11.daļā - 4 (četri) 

 12.daļā - 5 (pieci) 

       13.daļā - 4 (četri) 

 14.daļā - 5 (pieci) 

       15.daļā - 4 (četri) 

       16.daļā - 4 (četri) 

       17.daļā - 4 (četri) 

 

 

 

 

 

III. PRETENDENTS, KURAM PIEŠĶIRTAS TIESĪBAS SLĒGT LĪGUMU: 

 

 

http://www.izglitiba.daugavpils.lv/
http://www.daugavpils.lv/
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1.daļā 

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas vienīgajam pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma 

Tehniskās specifikācijas prasības: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Kopsumma (euro) 

par 1 vienību bez 

PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „PRO-BALTIC” 

40003850621 
18,29 

 

2 125,80 

 

2.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Kopsumma (euro) 

par 1 vienību bez 

PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „PRO-BALTIC” 

40003850621 
14,38 

 

311,05 

 

3.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „PRO-BALTIC” 

40003850621 
9,49 94,90 

 

4.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „WATERMELON” 

40003707079 
10,78 

 

323,40 

 

5.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Kopsumma (euro) 

par 1 vienību bez 

PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „WATERMELON” 

40003707079 
13,35 

 

2 409,90 
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6.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Kopsumma (euro) 

par 1 vienību bez 

PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „IVS-D” 

41503042882 
14,79 

 

591,10 

 

7.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „IVS-D” 

41503042882 
0,84 

 

8,40 

 

8.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „IVS-D” 

41503042882 
0,88 

 

88,00 

 

9.daļā 

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas vienīgajam pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma 

Tehniskās specifikācijas prasības: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „PRO-BALTIC” 

40003850621 
4,29 

 

85,80 

 

10.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Kopsumma (euro) 

par 1 vienību bez 

PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „PRO-BALTIC” 

40003850621 
20,18 

 

201,80 
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11.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „PRO-BALTIC” 

40003850621 
4,64 

 

46,40 

 

12.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „Mollis” 

40203008511 
4,69 

 

281,40 

 

13.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „WATERMELON” 

40003707079 
8,00 

 

200,00 

 

14.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „IVS-D” 

41503042882 
1,12 

 

112,00 

 

15.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „IVS-D” 

41503042882 
2,34 

 

23,40 
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16.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „IVS-D” 

41503042882 
3,47 

 

34,70 

 

17.daļā  

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam, kurš nodrošina iepirkuma Tehniskās 

specifikācijas prasības un ir ar viszemāko cenu: 

 

 

Pretendents (nosaukums, reģ.Nr.)  

Cena (euro) par 1 

vienību bez PVN 

Līguma summa 

(euro) bez PVN 

līdz..... 

SIA „PRO-BALTIC” 

40003850621 
7,49 

 

74,90 

 

Lēmums pieņemts 2022.gada 4.aprīlī 

 

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir 

iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Rēzeknes tiesu namā, Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne. 

 

 

Paziņojumu sagatavoja: 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes 

iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Biruta Višņevska 


