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VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

IEPIRKUMU KOMISIJA 
Jāņa Poruka 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Tālr. 64116014, fakss 64116012 

Reģistrācijas Nr. 90002180246 

 
LĒMUMS 

Iepirkumā VPR/2017/05/Wood & Furniture 

 

“Videoklipu sagatavošanas pakalpojumi projekta “Kokapstrādes un mēbeļu industrijas 

produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un Vidzemes plānošanas reģionā”  

(Wood & Furniture) ietvaros” 
 

 

2017. gada 18. septembrī 

 

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.) un 2017. gada 31. martā (protokola Nr. 2, 1.p.). 

2.2.Iepirkumu komisijas sastāvs: 
Iepirkumu komisijas 

sastāvs 

Iepirkumu komisijas 

locekļa vārds, uzvārds 

Iepirkumu komisijas locekļa ieņemamais 

amats Vidzemes plānošanas reģionā 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājs 

Elita Eglīte Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 

padomes pārstāve 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks 

Laila Gercāne Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un 

projektu nodaļas vadītāja 

Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Ina Miķelsone Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes 

uzņēmējdarbības centra vadītāja 

Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Jana Leiboma Vidzemes plānošanas reģiona Finanšu un 

budžeta plānošanas nodaļas vadītāja 

Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Ineta Puriņa Vidzemes plānošanas reģiona projektu 

vadītāja 

Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Andžejs Stepančuks Vidzemes plānošanas reģiona telpiskās 

plānošanas eksperts 

 

3.Iepirkuma veids, iepirkuma priekšmets un iepirkuma identifikācijas numurs:  

3.1.Iepirkuma veids:  
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Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta “Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā 

noteiktās iepirkuma procedūras” kārtībā. 

(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: 

Piecpadsmit (15) tēla veidojošu reklāmas video izstrāde un izplatīšana projekta 

“Kokapstrādes un mēbeļu industrijas produktu inovācijas un eksports Veru apgabalā un 

Vidzemes plānošanas reģionā” (Wood & Furniture) ietvaros, kura detalizēts apraksts norādīts 

Nolikuma 1. pielikumā (Tehniskā specifikācija). 

3.3.Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VPR/2017/05/Wood & Furniture. 

 

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):  

2017. gada 14. augustā (https://pvs.iub.gov.lv/show/503572). 

 

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/): 

2017. gada 14. augustā (http://www.vidzeme.lv/lv/iepirkumi/). 

 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

Līdz 2017. gada 28. augustam 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. 
Pretendents 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums 

Piedāvātā līgumcena 

EUR, bez pievienotā 

vērtības nodokļa 

1. Akciju sabiedrība "TV LATVIJA",  

vienotais reģistrācijas Nr. 40003892235, 

juridiskā adrese – Rīga, Blaumaņa iela 32 - 1A, LV-

1011 

23.08.2017. 

pulksten 10:30 

11 880,00 EUR  

(vienpadsmit tūkstoši 

astoņi simti astoņdesmit 

euro un 00 euro centi) 

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

"DAUTKOM TV", 

vienotais reģistrācijas Nr. 41503014963, 

juridiskā adrese – Daugavpils, Jelgavas iela 1B,  

LV-5404 

28.08.2017. 

pulksten 09:10 

12 390,00 EUR  

(divpadsmit tūkstoši trīs 

simti deviņdesmit euro 

un 00 euro centi) 

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PR 

KVADRĀTS", 

vienotais reģistrācijas Nr. 40003845601, 

juridiskā adrese – Olaines nov., Olaines pag., 

Jaunolaine, Saules iela 40 - 2, LV-2127 

28.08.2017. 

pulksten 09:33 

14 600,00 EUR  

(četrpadsmit tūkstoši seši 

simti euro un 00 euro 

centi) 

 

Pretendenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PR KVADRĀTS" finanšu piedāvājumā tika 

konstatēta aritmētiskā kļūda. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "PR KVADRĀTS" piedāvātā līgumcena 

pēc aritmētiskās kļūdas labošanas ir 15 200,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 euro centi) 

bez PVN. 

 

8. Noraidītie pretendenti: nav. 

http://www.iub.gov.lv/
https://pvs.iub.gov.lv/show/503572
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9. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu, kuru 

nosaka saskaņā ar Finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN). 

10. Komisijas lēmuma pieņemšanas datums: 2017. gada 18. septembris. 

11. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:  

Akciju sabiedrība "TV LATVIJA",  

vienotais reģistrācijas Nr. 40003892235, 

juridiskā adrese – Rīga, Blaumaņa iela 32 - 1A, LV-1011 

12. Iepirkuma līguma cena bez PVN: 11 880,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti 

astoņdesmit euro un 00 euro centi). 

13. Pretendenta salīdzinošās priekšrocības: akciju sabiedrības "TV LATVIJA", vienotais 

reģistrācijas Nr. 40003892235, salīdzinošās priekšrocības ir tās, ka pretendents iesniedzis 

piedāvājumu, kas atbilst visām Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un atzīts par saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, kuru nosaka saskaņā ar Finanšu piedāvājuma tabulā 

norādīto piedāvājuma kopējo cenu (EUR bez PVN). 

 

 
Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. 

panta “Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras” 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. 

 


