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IZRAKSTS 

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS 

Iepirkuma “Aprīkojuma: elektriskās oforta preses un frēzēšanas iekārtas iegāde LMA STEM 

(radošo industriju) studiju programmu modernizēšanai” 

Id.Nr. LMA 2018/19/ERAF 

 

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS 

 

 

Rīgā, 2018. gada 27.decembrī  

 

Pasūtītājs: LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA (LMA)  

Iepirkuma nosaukums: Iepirkums “Aprīkojuma: elektriskās oforta preses un frēzēšanas iekārtas 

iegāde LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšanai” 

Iepirkuma ID. Nr. LMA 2018/19/ERAF 

Iepirkuma metode: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu 

Iepirkums izsludināts: 2018.gada 5.decembrī IUB (PVS) un LMA mājas lapā  

Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats:  

Saskaņā ar direktora 2018.gada 17.septembra rīkojumu nr.04/2-21-D. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andris Vītoliņš, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks Jānis Murovskis un iepirkumu komisijas locekļi: Vineta Groza, Guntars Sietiņš, 

Arvīds Endziņš, iepirkumu komisijas sekretāre Ramona Lesničenoka.  

I. IEPIRKUMA NOSACĪJUMI 

1) Iepirkuma priekšmets – Aprīkojums: elektriskās oforta preses un frēžēšanas iekārtas iegāde 

LMA STEM (radošo industriju) studiju programmu modernizēšanai, ir sadalīts šādās daļās 

(lotēs):  

- Iepirkuma priekšmeta I. daļa –  Elektriskās oforta prese; 

- Iepirkuma priekšmeta II. daļa – Frēzēšanas iekārta; 

Iepirkuma priekšmeta abas daļas paredzētas projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/012 “ at ijas 

  ks as akadēmijas       radošo i dustriju  studiju pro rammu moder izēša a” 

īste oša ai 

2) Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 42000000-6 Ražoša as iek rtas. Papildus CPV kodi: 

42623000-9 Frēzmašī as, 42991200-1 Iespiedmašī as. 

3) Paredzamais līguma darbības laiks –  piegādes laiks – ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no 

līguma noslēgšanas brīža. 

4) Piegādes vieta un laiks – LMA telpās - Rīga, Kalpaka bulvāris 13. 
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5) Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: ne vēlāk kā līdz 2018.gada 17.decembrim, 

plkst.16.00, ievērojot nolikuma prasības. Piedāvājumu izvēles kritērijs saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā viszemāko cenu katrā iepirkuma 

daļā. 

6) Noteikumi brīvi pieejami savā mājas lapā www.lma.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

7) II. IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI  

8) Elektroniski iesniegts sekojošs piedāvājums: 

Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena par 1.daļu EUR 

bez PVN 

Piedāvātā cena par 2.daļu 

EUR bez PVN 

SIA "Sentios" 8765 8765 

III. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA  

9) Piedāvājuma izvērtēšanu Pasūtītāja iepirkuma komisija veica saskaņā ar nolikumu.  

IV. LĒMUMS 

10)  Pasūtītāja iepirkuma komisija 2018.gada 21.decembrī pieņēma lēmumu: piešķirt līguma 

izpildes tiesības SIA “Sentios” Iepirkuma I.daļā -   ektrisk  oforta prese, par EUR 8765,00 

(astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieciem eiro) bez PVN un Iepirkuma II.daļā - CNC 

frēzēša as iek rta, par EUR 8765,00 (astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieciem eiro) bez 

PVN. 

11) Pretendents par lēmumu informēts 2018.gada 21.decembrī. 

   

 

 

 

Pasūtītāja iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andris Vītoliņš ______________ 

 

 

 

http://www.lma.lv/

