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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 

par iepirkuma pārtraukšanu 

Cēsīs 
 

 

2016. gada 21. martā 

 

[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 Attīstības padomes 2015. gada 09. oktobra sēdes 

lēmums (protokola Nr. 5, 5.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 

Ieva Kalniņa Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas 

plānošanas nodaļas vadītāja 

Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Laila Gercāne Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un 

projektu nodaļas vadītāja 

Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Lelde Ābele 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 

 

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

3.1.Iepirkuma veids:  

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta „Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā 

likumā regulētās iepirkuma procedūras” kārtībā. 
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(Ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir 4000 

euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publisku būvdarbu līgumu paredzamā 

līgumcena ir 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro).  

3.2.Iepirkuma priekšmets: 

Datortehnikas piegāde projekta “Vidzeme iekļauj” vajadzībām. 

3.3.Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VPR/2016/03/VIDZEME IEKĻAUJ. 

 

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 09. martā (https://pvs.iub.gov.lv/show/442546). 

 

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 09. martā (http://www.vidzeme.lv/lv/iepirkumi/). 

 

6.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

Līdz 2016. gada 21. martam pulksten 10:00. 

 

7.Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī to piedāvātās cenas: 

Nr. 

p.k 
Pretendents 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums 

Piedāvājuma kopējā 

līgumcena EUR, bez 

pievienotā vērtības 

nodokļa 

1. SIA “LDC DATORTEHNIKA”,  

vienotais reģistrācijas Nr. 42103048408,  

juridiskā adrese – Graudu iela 31/33-15, Liepāja, LV-

3401  

15.03.2016. 

pulksten 10:30 
3343,38 EUR 

(trīs tūkstoši trīs simti 

četrdesmit trīs euro un 

38 euro centi) 

2. SIA “ATEA”,  

vienotais reģistrācijas Nr. 40003312822,  

juridiskā adrese – Ūnijas iela 11A, Rīga, LV-1039 

18.03.2016. 

pulksten 08:50 
2650,90 EUR 

(divi tūkstoši seši simti 

piecdesmit euro un 90 

euro centi) 

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TelCom”,  

vienotais reģistrācijas Nr. 40003899464,  

juridiskā adrese – Visvalža iela 8-3a, Rīga, LV-1050 

18.03.2016. 

pulksten 14:50 
2307,25 EUR 

(divi tūkstoši trīs simti 

septiņi euro un 25 euro 

centi) 

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NOREL IT”,  

vienotais reģistrācijas Nr. 44103026269,  

juridiskā adrese – Stacijas iela 12A, Valmiera, LV-

4201 

21.03.2016. 

pulksten 09:13 
4182,20 EUR 

(četri tūkstoši viens 

simts astoņdesmit divi 

euro un 20 euro centi) 

 

 

 [2] Pieņemtais lēmums par iepirkumu: 
Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 4 (četrām) balsīm „Par” (Ieva Kalniņa, Laila 

Gercāne, Jana Leiboma, Ineta Puriņa), „Pret” nav, “Atturas” nav, nolemj: 

1.Pārtraukt iepirkumu „Datortehnikas piegāde projekta “Vidzeme iekļauj” vajadzībām” 

(ID Nr. VPR/2016/03/VIDZEME IEKĻAUJ), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 

panta vienpadsmito daļu, un veikt atbilstošas publikācijas Vidzemes plānošanas reģiona un 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapās. 

2.Veikt nepieciešamos labojumus iepirkuma „Datortehnikas piegāde projekta “Vidzeme 

iekļauj” vajadzībām” dokumentācijā, un izsludināt jaunu iepirkumu par datortehnikas piegādi 

projekta “Vidzeme iekļauj” vajadzībām. 

http://www.iub.gov.lv/
https://www.lursoft.lv/adrese/unijas-iela-11a-riga-lv-1039
https://www.lursoft.lv/adrese/visvalza-iela-8-3a-riga-lv-1050
https://www.lursoft.lv/adrese/stacijas-iela-12a-valmiera-lv-4201
https://www.lursoft.lv/adrese/stacijas-iela-12a-valmiera-lv-4201
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3.Par pieņemto lēmumu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas informēt 

visus pretendentus, kuri ņēmuši dalību iepirkumā „Datortehnikas piegāde projekta “Vidzeme 

iekļauj” vajadzībām”, iesniedzot savu piedāvājumu. 

 

Šo lēmumu pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu minētajā iepirkumā un kas uzskata, 

ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 8.
2
 panta „Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma 

procedūras” astoņpadsmito daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā, 1 (viena) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  

___________________ Ieva Kalniņa 

Komisijas locekļi:   

___________________ Laila Gercāne 

___________________ Jana Leiboma 

___________________ Ineta Puriņa 

Protokolētājs: 

    ___________________ Dace Liepiņa 

 


