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 19. 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
Iepirkumu komisijas
sastāvs
locekļa vārds, uzvārds
Iepirkumu komisijas
Elita Eglīte
priekšsēdētājs
Iepirkumu komisijas
Ieva Kalniņa
priekšsēdētāja vietnieks
Iepirkumu komisijas
Laila Gercāne
loceklis
Iepirkumu komisijas
Ina Miķelsone
loceklis
Iepirkumu komisijas
Jana Leiboma
loceklis
Iepirkumu komisijas
Ineta Puriņa
loceklis

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:
Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam saskaņā ar iepirkuma nolikuma
1.pielikumā „Tehniskā specifikācija” ietvertajām prasībām.
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3.3.Iepirkuma identifikācijas numurs:
VPR/2016/20.
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 28. novembrī (https://pvs.iub.gov.lv/show/474723).
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 28. novembrī (http://www.vidzeme.lv/lv/iepirkumi/).
6.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Līdz 2016. gada 09. decembrim pulksten 10:00.
7.Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī to piedāvātās cenas:
Piedāvājuma kopējā
Piedāvājuma
līgumcena EUR, bez
Nr.
Pretendents
iesniegšanas
pievienotā vērtības
p.k.
datums
nodokļa –
PIRMAIS MODELIS
07.12.2016.
1.
Sabiedrība ar ierobežotu
631,1600 EUR
(seši simti trīsdesmit
atbildību "Baltijas Ceļojumu pulksten 12:10
viens euro un 16 euro
Grupa",
vienotais reģistrācijas Nr.
centi)
40003482252,
juridiskā adrese – Krišjāņa
Barona iela 13/15 - 20, Rīga,
LV-1011
07.12.2016.
2.
Sabiedrība ar ierobežotu
433,96 EUR
pulksten 12:10 (četri simti trīsdesmit
atbildību "TRANSPORT
BUSINESS SERVICE",
trīs euro un 96 euro
vienotais reģistrācijas Nr.
centi)
50003130851, juridiskā adrese
– Dzirnavu iela 91, Rīga, LV1011
08.12.2016.
3.
Sabiedrība ar ierobežotu
366,9400 EUR
atbildību "AVEROJA",
pulksten 08:45
(trīs simti sešdesmit
vienotais reģistrācijas Nr.
seši euro un 94 euro
40003305784, juridiskā adrese
centi)
– Elizabetes iela 65 - 16, Rīga,
LV-1050
SIA "Latvia Tours",
08.12.2016.
4.
388,36 EUR
vienotais reģistrācijas Nr.
pulksten 09:35 (trīs simti astoņdesmit
40103042144, juridiskā adrese
astoņi euro un 36 euro
– Aspazijas bulvāris 24 - 10,
centi)
Rīga, LV-1050
08.12.2016.
5.
Sabiedrība ar ierobežotu
615,76 EUR
atbildību "ANSBERGS",
pulksten 11:45 (seši simti piecpadsmit
vienotais reģistrācijas Nr.
euro un 76 euro centi)
40003647263, juridiskā adrese
– Kapseļu iela 4A - 5, Rīga,
LV-1046

Piedāvājuma kopējā
līgumcena EUR, bez
pievienotā vērtības
nodokļa –
OTRAIS MODELIS
215,8500 EUR
(divi simti piecpadsmit
euro un 85 euro centi)

227,46 EUR
(divi simti divdesmit
septiņi euro un 46
euro centi)

148,0000 EUR
(viens simts četrdesmit
astoņi euro un 00 euro
centi)

224,89 EUR
(divi simti divdesmit
četri euro un 89 euro
centi)
257,16 EUR
(divi simti piecdesmit
septiņi euro un 16
euro centi)

8. Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kārtu rezultāti:
8.1.Pirmās kārtas “Piedāvājumu sagatavošanas un noformējuma pārbaude” rezultāti:
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Visu pretendentu piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma “Ceļojumu aģentūru pakalpojumi
Vidzemes plānošanas reģionam” nolikuma 3.1.punkta prasībām.
8.2.Otrās kārtas „Pretendentu atlase” rezultāti:
Visu pretendentu iesniegtie atlases dokumenti apliecina pretendenta atbilstību iepirkuma
„Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam”, iepirkuma identifikācijas Nr.:
VPR/2016/20, nolikuma 4.1.punktā „Pretendenta kvalifikācijas atlases prasības” noteiktajām prasībām.
8.3.Trešās kārtas „Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude” rezultāti:
Visu pretendentu iesniegtie tehniskie piedāvājumi atbilst iepirkuma „Ceļojumu aģentūru
pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam”, iepirkuma identifikācijas Nr.: VPR/2016/20, nolikuma
3.2.punktā un 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām.
8.4.Ceturtās kārtas „Piedāvājumu vērtēšana” rezultāti:
Visi pretendenti ir iesnieguši finanšu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
Pretendentiem sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Baltijas Ceļojumu Grupa", sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību "TRANSPORT BUSINESS SERVICE" un SIA "Latvia Tours" tika veikti pieprasījumi
par iepirkuma ietvaros iesniegtās informācijas precizēšanu (vēstuļu Nr. 2.1-10/569, 2.1-10/570, 2.1-10/571).
Pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona pieprasījumiem, 15.12.2016. tika saņemta vēstule ar
precizējošo informāciju no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltijas Ceļojumu Grupa", 16.12.2016. no
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TRANSPORT BUSINESS SERVICE" un 19.12.2016. no SIA "Latvia
Tours". Iesniegtie precizējumi atzīstami par atbilstošiem.
Saimnieciski
5.3.4.4.punktu:

visizdevīgākā

piedāvājuma

Pretendents
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Baltijas Ceļojumu Grupa"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"TRANSPORT BUSINESS SERVICE"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"AVEROJA"
SIA "Latvia Tours"
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"ANSBERGS"

noteikšana

saskaņā

ar

iepirkuma

Nolikuma

Punktu skaits par
pirmo modeli

Punktu skaits par
pirmo modeli

Punktu skaits
kopā

34,88

27,43

62,31

50,73

26,03

76,76

60

40

100

56,69

26,32

83,01

35,75

23,02

58,77

9. Informācijas pārbaude saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta „Iepirkumi, kuriem
nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras” piektās daļas 1. un 2.punktu:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta „Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā
regulētās iepirkuma procedūras” piektās daļas 1. un 2.punktu, 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”, iepirkumu komisija dienā, kad
paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā, un dienā, kad pieņemts
lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, e-izziņu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/)
pārbaudīja informāciju par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AVEROJA" (vienotais reģistrācijas Nr.
40003305784) un pārbaudes brīdī konstatēja, ka:
1) 2016. gada 28. novembrī pretendentam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "AVEROJA" Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz
150 euro.
2) 2016. gada 19. decembrī pretendentam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "AVEROJA" nav
pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts, un Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā
atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3

[2] Iepirkumu komisijas lēmums par iepirkuma rezultātu:
Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 4 (četrām) balsīm „Par” (Ieva Kalniņa, Laila
Gercāne, 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 “Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam”,
turpmāk – Iepirkums, nolikumu (apstiprināts ar Vidzemes plānošanas reģiona Iepirkumu komisijas 2016.
gada 28. novembra lēmumu (protokola Nr. VPR/2016/20/1)), tajā noteikto pretendentu un to iesniegto
piedāvājumu vērtēšanas kārtību un rezultātus,
1.Atzīt par uzvarētāju Iepirkuma ietvaros sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AVEROJA",
vienotais reģistrācijas Nr. 40003305784, juridiskā adrese – Elizabetes iela 65 - 16, Rīga, LV-1050, kā
pretendentu, kurš iesniedzis, minētā Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu,
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
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.
3.Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, izmantojot
Iepirkumu uzraudzības biroja, reģistrācijas Nr.: 90001263305, juridiskā adrese: Eksporta iela 6,
Rīga, LV-1010, turpmāk – Iepirkumu uzraudzības birojs, mājaslapā internetā pieejamos
elektroniskos līdzekļus minēto paziņojumu sagatavošanai un iesniegšanai, publicēt Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma
8. 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.
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Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
_____________________ Ieva Kalniņa
Komisijas locekļi:
_____________________ Laila Gercāne
_____________________ Jana Leiboma
_____________________ Ineta Puriņa
Protokolētājs:
_____________________ Ineta Puriņa
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