
"Kultūras un sporta centrs "Daugavas Stadions"" VSIA 

(reģ. 50003140671) 

Atklāts konkurss 

“”Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve”” 

identifikācijas Nr. DS 2022/1/AK  

ZIŅOJUMS 

 

Rīga, 12.05.2022. plkst. 14:45 

Pasūtītāja nosaukums: 

"Kultūras un sporta centrs "Daugavas Stadions"" VSIA 

 

Pasūtītāja adrese: 

Rīga, Augšiela 1 (LATVIJA), LV-1009 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 

DS 2022/1/AK 

 

Iepirkuma procedūras veids: 

Atklāts konkurss 

 

 

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

“”Komandu sporta spēļu halles jaunbūve” izbūve” 

 

 

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja 

attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:  

IUB paziņojums par plānoto līgumu publicēts - 10.03.2022., grozījumi – 15.04.2022. 

 

ES OV paziņojums 2022/S 050-126254 par plānoto līgumu publicēts  - 11.03.2022., grozījumi 

2022/S 075-198350 – 15.04.2022.  

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz 28.10.2021. rīkojumus Nr. 10.4 – 1 un 

28.04.2022. rīkojumu Nr. 10.4 - 1 “Par Iepirkumu komisijas izveidi, sastāvs: 

Komisijas vadītājs Dana Piļeva no 04.03.2022  

Komisijas vadītāja vietnieks Arnis Paeglis no 04.03.2022  

Sekretārs Laura Matusēviča no 04.03.2022  

Komisijas loceklis Kristaps Eihmanis no 04.03.2022 līdz 14.04.2022 

Komisijas loceklis Kristīne Katļinska no 04.03.2022  

Komisijas loceklis Ronalds Romanovskis no 04.03.2022  

Komisijas loceklis Rolands Kikors no 28.04.2022  
 

 

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:  

Iepirkuma komisija 

 

Piedāvājumu, pieteikumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], sākotnējo piedāvājumu [ja 

attiecināms uz iepirkuma procedūru] iesniegšanas termiņi (arī pamatojums 

piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds 

veikts): 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.05.2022. plkst. 11:00 



 2 

 

Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas:  

 Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sanāksmē konstatēts, ka Elektronisko iepirkumu  sistēmā 

iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā – līdz 2022.gada 6.maijam plkst. 11:00 – nav iesniegts 

neviens piedāvājums. 

 

 
  

   

 

Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  

Rīga, Augšiela 1 (LATVIJA), LV-1009, 06.05.2022 11:01 

 

Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; 

var iekļaut citas sadaļas] 

 n/a  
   

 

Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; 

var iekļaut citas sadaļas] 

 n/a  
   

 

Saimnieciski  visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums: 

 n/a  

   

  

Pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma 

procedūru: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]  

Izbeigšanas iemesls: Pamatojoties uz atklātā konkursa “”Komandu sporta spēļu halles jaunbūve”  

izbūve”, ID Nr. DS 2022/1/AK” nolikuma 10.1.2.apakšpunktu, kā arī 2017. gada 28. februāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 

229.1. apakšpunktu, iepirkuma komisija nolemj izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo netika iesniegts 

neviens piedāvājums. 

 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

Nav 

 

 

Komisijas vadītājs Dana Piļeva    

  (paraksts)  (datums)  

Komisijas vadītāja vietnieks Arnis Paeglis    

  (paraksts)  (datums)  

Sekretārs Laura Matusēviča    

  (paraksts)  (datums)  

Komisijas loceklis Kristīne Katļinska    

  (paraksts)  (datums)  

Komisijas loceklis Ronalds Romanovskis    

  (paraksts)  (datums)  

Komisijas loceklis Rolands Kikors    

  (paraksts)  (datums)  

 


