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

LĒMUMS
Iepirkumā VPR/2018/02/SWARE
“Ekspertu pakalpojumi projektā “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana
ūdensceļu reģionos (SWARE)””
2018. gada 26. janvārī

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 2015. gada 09. oktobra sēdes lēmums (protokola Nr. 5, 5.p.), ar grozījumiem 2016.
gada 30. septembrī (protokola Nr. 4, 8.2.p.), 2017. gada 31. martā (protokola Nr. 2, 1.p.), 2017.
gada 27. oktobrī (protokola Nr. 7, 2.3.p.) un 2018. gada 26. janvārī (protokola Nr. 1, 6.1.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
locekļa vārds, uzvārds
Elita Eglīte
Laila Gercāne
Ina Miķelsone
Andžejs Stepančuks
Sandra Ratnika

Iepirkumu komisijas locekļa ieņemamais
amats Vidzemes plānošanas reģionā
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes locekle
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un
projektu nodaļas vadītāja
Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes
uzņēmējdarbības centra vadītāja
Vidzemes plānošanas reģiona telpiskās
plānošanas eksperts
Vidzemes plānošanas reģiona juriste

3.Iepirkuma veids, iepirkuma priekšmets un iepirkuma identifikācijas numurs:
3.1.Iepirkuma veids:
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta “Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā
noteiktās iepirkuma procedūras” kārtībā.
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(Ja publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir
10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publiska būvdarbu līguma paredzamā
līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro).
3.2.Iepirkuma priekšmets:
Ekspertu pakalpojumi projektā “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu
reģionos (SWARE)”, kura detalizēts apraksts norādīts Nolikuma 1. pielikumā (Tehniskā
specifikācija).
3.3.Iepirkuma identifikācijas numurs:
VPR/2018/02/SWARE.
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):
2018. gada 22. janvārī (https://pvs.iub.gov.lv/show/524910).
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/):
2018. gada 22. janvārī (http://www.vidzeme.lv/lv/iepirkumi/).
6.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Līdz 2018. gada 02. februārim pulksten 10:00. Atbilstoši iepirkuma nolikuma
11.2.punktam piedāvājumu publiska atvēršana nav paredzēta.
7.Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī to piedāvātās cenas: nav.
8.Noraidītie pretendenti: nav.
9.Piedāvājuma izvēles kritērijs: no pilnībā iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām
atbilstošiem piedāvājumiem iepirkumu komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kuru
nosaka saskaņā ar Finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN).
10.Komisijas lēmuma pieņemšanas datums: 2018. gada 26. janvāris.
11.Komisijas pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu: pārtraukt iepirkumu “Ekspertu
pakalpojumi projektā “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)””
(ID Nr. VPR/2018/02/SWARE), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta piecpadsmito
daļu, un veikt atbilstošas publikācijas Vidzemes plānošanas reģiona un Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapā, jo Pasūtītājs tehnisku iemeslu dēļ (nedarbojas pasūtītāja mājas lapa) nevar savā
pircēja profilā nodrošināt brīvu un tiešu pieeju iepirkuma dokumentācijai (Publisko iepirkumu
likuma 9.panta sestā daļa).

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9.
panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs
pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt
kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.
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