
Paziņojums par pieņemto lēmumu 
 

1. Pasūtītāja nosaukums: Ilūkstes novada pašvaldība. 
Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447. 
Tālrunis: 654 47850 
 
2. Identifik ācijas Nr.“INP 2014/5 ELFLA” 
 
3.Iepirkuma priekšmets “Apskaņošanas iekārtas piegāde Ilūkstes novada 
br īvdabas estrādes sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai” 
(CPV kods –48952000-6). 
 
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 12.03.2014.  
 
5. Iesniegtie piedāvājumi: četri 
 

N.p.k. Pretendents 

Piedāvātā cena 
EUR  

bez PVN 
 

1. 
SIA „RDL” reģ. Nr. 40003215103, juridiskā adrese: 
Dzirnavu iela 113, Rīga, LV-1011 8264,00 

2. 
IK „LAT audio” reģ. Nr. 42402001042, juridiskā 
adrese: Nākotnes 16, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 9403,00 

3. 
SIA „DJ PRO” reģ. Nr. 41503052039, juridiskā adrese: 
Jātnieku iela 81-23, Daugavpils, LV-5410 8255,21 

4. 
SIA „VALDARIO” reģ. Nr. 40003496356, juridiskā 
adrese: A.Deglava iela 126-123, Rīga, LV-1082 8235,58 

 
6. Noraidītie pretendenti : 
 
SIA “VALDARIO”,  reģ. Nr. 40003496356, piedāvājums neatbilst: 

 - nolikuma 3.5.2. punkta prasībām, kas nosaka, ka pretendentam nepieciešams 
iesniegt parakstītu apliecinājumu (oriģināls) par tā  finanšu apgrozījumu pēdējos trīs 
noslēgtajos finanšu pārskata gados (2010.-2012.) un gada bilances sastāvdaļas: 
peļņas vai zaudējumu aprēķinu par iepriekš minēto periodu (kopijas). Pretendents 
nav iesniedzis finanšu apgrozījumu par pēdējiem trīs gadiem.  

- nolikuma 3.5.4. punktam, kurā noteikts, ka Pretendentam jāiesniedz vismaz 2 
(divas)  Pasūtītāju atsauksmes par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2011.-
2013.) veiktajām līdzvērtīgām piegādēm, kas apliecina pretendenta atbilstību 
nolikuma 3.4.1. punkta prasībām. Atsauksmes iesniedzamas par apskaņošanas 
aparatūras piegādēm, kas norādītas Pretendenta piedāvājumā iesniegtajā sarakstā 
(4.pielikums).  

Pretendents nav iesniedzis nevienu pasūtītāju atsauksmi par līdzvērtīgu 
apskaņošanas aparatūru piegādi. 

- nolikuma 3.6.1. punktā norādītajām prasībām, Pretendenta tehniskais  



piedāvājums neatbilst Nolikuma 3.pielikumā norādītajai Tehniskai  specifikācijai, kur 
1.kārtas numurā norādīts, ka „aktīvās skandas SUB 1000W – 1200W Maksimālais 
skaņas spiediens ne mazāk  kā 133 dB SPL”, bet pretendents tehniskajā piedāvājumā  
„NOVA IN315SUB aktīvā sub sistēma” maksimālo jaudu uzrāda  129 dB SPL.  
2.kārtas numurā norādīts, ka „Akustiskā skanda 1000 W ar transportēšanas somu”, 
maksimālais skaņas spiediens ne mazāk kā 139 dB SPL”, bet pretendents tehniskajā 
piedāvājumā „NOVA VS15 aktīvā skanda” maksimumu uzrāda 126dB SPL, pasīva 
400W,/800W/ 1.600W.    

 

7. Informācija par uzvarētāju, kurš iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu 
piedāvājumu ar viszemāko cenu: 
 

Nr.p.k Pretendents 
Līgumcena bez 

PVN (EUR) 
 

1. 
SIA „DJ PRO” reģ. Nr. 41503052039, juridiskā 
adrese: Jātnieku iela 81-23, Daugavpils, LV-5410 

8255,21 
 

 
 


