VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS
IEPIRKUMU KOMISIJA
Jāņa Poruka 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Tālr. 64116014, fakss 64116012
Reģistrācijas Nr. 90002180246

LĒMUMS
par iepirkuma rezultātu
Cēsīs
2016. gada 14. decembrī
[1] VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA:
1.Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:
1.1.Pasūtītāja nosaukums:
Vidzemes plānošanas reģions
1.2.Reģistrācijas numurs:
90002180246
1.3.Juridiskā adrese:
Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
2.Pasūtītāja iepirkumu komisijas kā pastāvīgi funkcionējošas institūcijas, turpmāk –
Iepirkumu komisija, izveidošanas pamats un sastāvs:
2.1.Iepirkumu komisijas izveidošanas pamats:
Vidzemes plānošanas reģiona, turpmāk – Vidzemes plānošanas reģions, Attīstības
padomes 2016. gada 30. septembra sēdes lēmums (protokola Nr. 4, 8.2.p.).
2.2.Iepirkumu komisijas sastāvs:
Iepirkumu komisijas
sastāvs
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja vietnieks
Iepirkumu komisijas
loceklis
Iepirkumu komisijas
loceklis
Iepirkumu komisijas
loceklis
Iepirkumu komisijas
loceklis

Iepirkumu komisijas
locekļa vārds, uzvārds
Elita Eglīte
Ieva Kalniņa
Laila Gercāne
Ina Miķelsone
Jana Leiboma
Ineta Puriņa

Iepirkumu komisijas locekļa ieņemamais
amats Vidzemes plānošanas reģionā
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes pārstāve
Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas
plānošanas nodaļas vadītāja
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un
projektu nodaļas vadītāja
Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes
uzņēmējdarbības centra vadītāja
Vidzemes plānošanas reģiona Finanšu un
budžeta plānošanas nodaļas vadītāja
Vidzemes plānošanas reģiona projektu
vadītāja

3.Iepirkuma veids, iepirkuma priekšmets un iepirkuma identifikācijas numurs:
3.1.Iepirkuma veids:
Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām.
3.2.Iepirkuma priekšmets:
Lietotas automašīnas piegāde Vidzemes plānošanas reģionam atbilstoši tehniskās
specifikācijas prasībām.
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3.3.Iepirkuma identifikācijas numurs:
VPR/2016/19.
4.Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja, reģistrācijas Nr.:
90001263305, juridiskā adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010, turpmāk – Iepirkumu
uzraudzības birojs, mājas lapā internetā (www.iub.gov.lv):
2016. gada 22. novembrī (https://pvs.iub.gov.lv/show/473516).
5.Prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, nodrošina tām brīvu un
tiešu pieeju, ievietotas Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā internetā
(http://www.vidzeme.lv/lv/):
2016. gada 22. novembrī (http://www.vidzeme.lv/lv/iepirkumi/).
6.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Līdz 2016. gada 05. decembrim pulksten 10:00. Atbilstoši iepirkuma nolikuma
10.2.punktam piedāvājumu publiska atvēršana nav paredzēta.
7.Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī to piedāvātās cenas:
Nr.
p.k.
1.

Pretendents
Akciju sabiedrība "LatLADA",
vienotais reģistrācijas Nr. 40003017206,
juridiskā adrese – Stārķu iela 2A, Rīga, LV-1084

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums
01.12.2016.
pulksten 12:10

Piedāvātā līgumcena
EUR, bez pievienotā
vērtības nodokļa
4398,00 EUR
(četri tūkstoši trīs simti
deviņdesmit astoņi euro
un 00 euro centi)

8. Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kārtu rezultāti:
8.1.Pirmās kārtas “Piedāvājuma noformējuma pārbaude” rezultāti:
Akciju sabiedrības “LatLADA” piedāvājums ir noformēts atbilstoši iepirkuma “Lietotas
automašīnas piegāde Vidzemes plānošanas reģionam” nolikuma 10.8.-10.13.punkta prasībām.
8.2.Otrās kārtas „Prasību attiecībā uz pretendenta profesionālajām iespējām sniegt
pakalpojumus pārbaude” rezultāti:
Pretendenta akciju sabiedrības “LatLADA” iesniegtais, Iepirkuma ietvaros, piedāvājums
ir iesniegts par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, taču ir nepieciešams precizēt piedāvājumā
iekļauto informāciju. Pretendentam tika veikts pieprasījums par iepirkuma “Lietotas automašīnas
piegāde Vidzemes plānošanas reģionam” ietvaros iesniegtās informācijas precizēšanu (vēstules Nr.
2.1-10/559).
Pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona pieprasījumu, 06.12.2016. e-pastā tika
saņemta precizējoša informācija no akciju sabiedrības “LatLADA”, taču pretendenta iesniegtā
informācija ir uzskatāma par informatīvu informāciju, kas neapliecina pretendenta tiesības pārdot
piedāvāto automašīnu atbilstoši iepirkuma Nolikuma 11.4.4.punktam.
Pretendentam akciju sabiedrībai “LatLADA” atkārtoti tika pieprasīts iesniegt dokumentu,
kas apliecina pretendenta tiesības pārdot konkrēto automašīnu (atbilstoši iepirkuma Nolikuma
12.1.4.punktam). 13.12.2016. e-pastā tika saņemta precizējoša informācija no akciju sabiedrības
“LatLADA”, taču iesniegtā dokumenta kopija nav apliecināta (atbilstoši iepirkuma Nolikuma
10.12.punktam) un nav pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā (atbilstoši iepirkuma
Nolikuma 10.11.punktam). Pretendenta iesniegtā informācija atkārtoti neapliecina pretendenta
tiesības pārdot piedāvāto automašīnu atbilstoši iepirkuma Nolikuma 11.4.4.punktam. Turklāt
pretendents, pēc iepirkuma komisijas lūguma, nevar uzrādīt automašīnu, paskaidrojot, ka
automašīna atrodas Vācijā un Latvijā tiks piegādāta pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija konstatē trūkumus tehniskajā
specifikācijā, un proti, tehniskajā specifikācijā būtu nosakāms, ka pēc iepirkuma komisijas
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pieprasījuma pretendentam ir jāuzrāda automašīna, lai pasūtītājs var gūt visu nepieciešamo
informāciju par automašīnas tehnisko un vizuālo stāvokli dabā.
8.3.Trešās kārtas „Tehniskā un Finanšu piedāvājuma vērtēšana” rezultāti:
Pretendents akciju sabiedrība “LatLADA” sava piedāvājuma sastāvā esošo tehnisko un
finanšu piedāvājumu ir iesniedzis par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, taču ir nepieciešams
precizēt pretendenta tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. Pretendenta piedāvājumā
aritmētiskās kļūdas un nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes netika konstatētas. Pretendentam tika
veikts pieprasījums par iepirkuma “Lietotas automašīnas piegāde Vidzemes plānošanas reģionam”
ietvaros iesniegtās informācijas precizēšanu (vēstules Nr. 2.1-10/559).
[2] Iepirkumu komisijas lēmums par iepirkuma rezultātu:

Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 4 (četrām) balsīm „Par” (Ieva Kalniņa, Ina
Miķelsone, Jana Leiboma, Ineta Puriņa), „Pret” nav, “Atturas” nav, nolemj:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta „Iepirkumi, kuriem
nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras” otro daļu, 24.panta „Iepirkuma
komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība” pirmo daļu un ņemot vērā iepirkuma “Lietotas
automašīnas piegāde Vidzemes plānošanas reģionam”, turpmāk – Iepirkums, nolikumu
(apstiprināts ar Vidzemes plānošanas reģiona Iepirkumu komisijas 2016. gada 22. novembra
lēmumu (protokola Nr. VPR/2016/19/1)), tajā noteikto pretendentu un to iesniegto
piedāvājumu vērtēšanas kārtību un rezultātus,
1.Pārtraukt Iepirkuma procedūru, pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma
15.5.punktu un Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmitās daļas otro teikumu, jo ir
nepieciešams precizēt iepirkuma dokumentāciju.
2.Par pieņemto lēmumu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas,
informēt visus pretendentus, kuri ņēmuši dalību Iepirkumā, iesniedzot savu piedāvājumu, kā
arī nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam Vidzemes plānošanas
reģiona, reģistrācijas Nr.: 90002180246, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Vidzemes plānošanas reģions, mājaslapā internetā.
Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta „Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras” noteikumi, un kas
uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no
dienas, kad lēmums paziņots pretendentiem, Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt
kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā darbību.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
_____________________ Ieva Kalniņa
Komisijas locekļi:
_____________________ Ina Miķelsone
_____________________ Jana Leiboma
_____________________ Ineta Puriņa
Protokolētājs:
_____________________ Ina Miķelsone
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