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Iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu 

„ Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana”  

(iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2018/6) 
 

Iepirkuma komisijas lēmums 
Rīgā 2018.gada 14.maijā 

 

 Visi pretendenti un to piedāvātās līgumcenas: 

 

Nr.p

.k. 

Juridiskās personas 

nosaukums un reģ. Nr. 

Juridiskā adrese Biroja adrese 

1 SIA Jelgavas 

tipogrāfija, 

Nr.43603009384 

Langervaldes iela 1A, 

Jelgava, LV-3002 

Langervaldes iela 1A, 

Jelgava, LV-3002 

Valguma iela 10, 

Rīga, LV-1048 

2 AS Poligrāfists, 

Nr.40003041886 

 

K.Valdemāra iela 6, 

Rīga, LV-1010 

Raunas iela 16,  

Rīga, LV-1039 

3 SIA Zelta Rudens 

Printing, 

Nr.40103645998 

Kandavas iela 39,  

Rīga, LV-1083 

Kandavas iela 39,  

Rīga, LV-1083 

 

Pretendentu piedāvātās līgumcenas: 

Pretendents SIA Jelgavas 

tipogrāfija 

AS 

Poligrāfists 

SIA Zelta 

Rudens 

Printing 

Iepirkuma daļa Viena eksemplāra 

vidējā iespiešanas 

cena visas 

iepirkuma daļas 

ietvaros 

(EUR bez PVN) 

Viena eksemplāra 

vidējā iespiešanas 

cena visas 

iepirkuma daļas 

ietvaros 

(EUR bez PVN) 

Viena eksemplāra 

vidējā iespiešanas 

cena visas 

iepirkuma daļas 

ietvaros 

(EUR bez PVN) 

1.Iepirkuma daļa 

Grāmatas cietajā sējumā ar laminētu drukātu vāku 
poligrāfiskā iespiešana 

3,6117 -------- 5,4859 

2.Iepirkuma daļa 

Grāmatas cietajā sējumā poligrāfiskā iespiešana ar 
vākiem, kuriem izmantots speciālais iesiešanas 
materiāls un folijspiedums  

4,1168 5,2389 5,8507 

3.Iepirkuma daļa 

Grāmatas cietajā sējumā poligrāfiskā iespiešana ar 
vākiem, kuriem izmantots speciālais iesiešanas 
materiāls, folijspiedums un blindspiedums 

4,2627 5,3122 6,5316 

4.Iepirkuma daļa 

Grāmatas mīkstajā sējumā ar laminētu drukātu 
vāku poligrāfiskā iespiešana 

3,1083 4,0837 4,4351 
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5.Iepirkuma daļa 

Grāmatas elastīgajā sējumā ar laminētu drukātu 
vāku poligrāfiskā iespiešana 

3,7752 ---------------- ---------------- 

6.Iepirkuma daļa 

Grāmatas mīkstajā sējumā ar laminētu drukātu 
vāku poligrāfiskā iespiešana (vidējais formāts) 

3,2228 ---------------- --------------- 

7.Iepirkuma daļa 

Grāmatas elastīgajā sējumā ar laminētu drukātu 
vāku poligrāfiskā iespiešana (vidējais formāts) 

3,9858 ---------------- 5,4714 

8.Iepirkuma daļa 

Grāmatas mīkstajā sējumā ar laminētu drukātu 
vāku poligrāfiskā iespiešana (lielais formāts) 

5,2308 ---------------- 5,6916 

9.Iepirkuma daļa 

Grāmatas mīkstajā sējumā ar kartona vākiem 
noformējuma poligrāfiskā iespiešana 

3,0908 3,7695 ---------------- 

 

Kopējais pretendentu piedāvājumu vērtējums  

(saskaņā ar nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem): 

 

 Kopējais vērtējums 
(lielākais iespējamais vērtējums- 100) 

Iepirkumu daļas SIA Jelgavas 

tipogrāfija 

AS Poligrāfists SIA Zelta 

Rudens Printing 
1.Iepirkuma daļa 

Grāmatas cietajā sējumā ar laminētu drukātu 
vāku poligrāfiskā iespiešana 

96,0 ------------------- 77,9 

2. Iepirkuma daļa 

Grāmatas cietajā sējumā poligrāfiskā 
iespiešana ar vākiem, kuriem izmantots 
speciālais iesiešanas materiāls un 
folijspiedums  

95,0 84,3 81,9 

3.Iepirkuma daļa 

Grāmatas cietajā sējumā poligrāfiskā 
iespiešana ar vākiem, kuriem izmantots 
speciālais iesiešanas materiāls, folijspiedums 
un blindspiedums 

96,7 86,8 75,9 

4.Iepirkuma daļa 

Grāmatas mīkstajā sējumā ar laminētu 
drukātu vāku poligrāfiskā iespiešana 

96,3 83,3 78,3 

5.Iepirkuma daļa 

Grāmatas elastīgajā sējumā ar laminētu 
drukātu vāku poligrāfiskā iespiešana 

96,7 -------------------- ---------------------- 

6.Iepirkuma daļa 

Grāmatas mīkstajā sējumā ar laminētu 
drukātu vāku poligrāfiskā iespiešana (vidējais 
formāts) 

96,7 -------------------- ---------------------- 

7.Iepirkuma daļa 

Grāmatas elastīgajā sējumā ar laminētu 
drukātu vāku poligrāfiskā iespiešana (vidējais 
formāts) 

96,7 -------------------- 76,1 
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8.Iepirkuma daļa 

Grāmatas mīkstajā sējumā ar laminētu 
drukātu vāku poligrāfiskā iespiešana (lielais 
formāts) 

96,7 -------------------- 92,7 

9.Iepirkuma daļa 

Grāmatas mīkstajā sējumā ar kartona vākiem 
noformējuma poligrāfiskā iespiešana 

96,7 87,3 ---------------------- 

 

Iepirkuma uzvarētājs, pretendents, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu. Iepirkuma uzvarētāja salīdzinošās 

priekšrocības: 

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu visās iepirkuma daļās tiek atzīts SIA Jelgavas 

tipogrāfija (Reģ.Nr.43603009384) piedāvājums, kurš pēc individuālo vērtējumu apkopošanas 

ieguvis visaugstāko novērtējumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles 

kritērijiem. 

 

Visi noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: 
 

Nr.p.

k. 

Juridiskās personas 

nosaukums  

un reģ. Nr. 

Noraidīšanas iemesls 

1 AS Poligrāfists, 

Nr.40003041886 

Piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām 

prasībām, bet nav atzīts par saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu nevienā no iepirkuma daļām 

 (nav ieguvis visaugstāko novērtējumu saskaņā ar 

noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles 

kritērijiem) 

2 SIA Zelta Rudens Printing, 

Nr.40103645998 

Piedāvājums atbilst visām nolikumā izvirzītajām 

prasībām, bet nav atzīts par saimnieciski izdevīgāko 

piedāvājumu nevienā no iepirkuma daļām 

 (nav ieguvis visaugstāko novērtējumu saskaņā ar 

noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles 

kritērijiem) 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja: 

VAS Tiesu namu aģentūra  

Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas vadītāja                                                          L.Peka 

Komisijas locekļi: 

VAS Tiesu namu aģentūra  

Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas juriste                                                      S.Terihova 

 

VAS Tiesu namu aģentūra finanšu direktors                                                                 M.Meņģelsons 

 


