Pielikums
Iepirkuma komisijas sēdes protokolam nr.20/2016
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
Iepirkuma komisijas lēmums nr.6
Iepirkuma identifikācijas nr. LNVM/2016/7
“Drukas pakalpojumi muzeja iespieddarbu publicēšanai”
Rīgā, 2016.gada 31.augustā
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja iepirkuma komisija šādā sastāvā:
Ineta Auniņa – komisijas priekšsēdētāja;
Jānis Ķīkulis – komisijas loceklis;
Andželika Dzelzkalēja – komisijas locekle.
Komisijas izveidošanas pamatojums: rīkojums nr.M-36, 23.05.2016.
konstatē:
II Iepirkuma priekšmeta daļa - grāmata autoru kolektīvs (projekta vad.
Vitolds Muižnieks) “Ceļā uz latviešu tautu”:
(1) Saskaņā ar Iepirkumu komisijas 2016.gada 01.augusta lēmumu nr.5
Iepirkumā ar identifikācijas nr. LNVM/2016/7 “Drukas pakalpojumi
muzeja iespieddarbu publicēšanai”, tālāk tekstā - Iepirkums, II
priekšmeta daļā tika konstatēts, ka pretendentam SIA “DARDEDZE
HOLOGRAFIJA” būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, taču
attiecībā uz pretendentu tika konstatēts, ka dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
01.08.2016. pretendentam bija nodokļu parāds, kas kopsummā
pārsniedz 150 EUR . Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
astotās daļas otro punktu, pretendents SIA “DARDEDZE
HOLOGRĀFIJA” rakstveidā tika informēts, ka saskaņā ar Valsts
ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās
datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju, komisija
konstatējusi, ka pretendentam SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA”
uz 01.08.2016. bija nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 150
EUR.
SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” līdz 2016.gada
12.augustam tika lūgts iesniegt apliecinājumu, ka pretendentam SIA
“DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” uz 01.08.2016. nebija nodokļu
parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, iesniedzot apliecinātu
izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās
sistēmas.
(2) 2016.gada 04.augustā SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” ir
iesniegusi izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
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deklarēšanās sistēmas par to, ka pretendentam 2016.gada 01.augustā
nebija VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu.
(3) Tādējādi, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās
daļas otro punktu, Komisija nolemj:
- Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izsludinātajā iepirkumā
“Drukas pakalpojumi muzeja iespieddarbu publicēšanai”,
iepirkuma identifikācijas nr. LNVM/2016/7, iepirkuma priekšmeta
otrajā daļā II Iepirkuma priekšmeta daļa - grāmata autoru
kolektīvs (projekta vad. Vitolds Muižnieks) “Ceļā uz latviešu
tautu” par uzvarējušo pretendentu noteikt un līguma slēgšanas
tiesības
piešķirt
SIA
„DARDEDZE
HOLOGRĀFIJA”,
reģ.nr.40003270251, juridiskā adrese Mazā Rencēnu iela 12, Rīga,
LV – 1073.
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Komisijas locekļi:
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