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

LĒMUMS
par sarunu procedūras rezultātu
Cēsīs
2015. gada 05. maijā
[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, reģistrācijas Nr.: 90002180246, juridiskā adrese: Jāņa
Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Vidzemes plānošanas reģions,
Attīstības padomes, turpmāk – Padome, 2015. gada 23. janvāra sēdes lēmums (protokola Nr.
1, 8.p.).
2.2.Iepirkumu komisijas sastāvs:
Iepirkumu komisijas
Iepirkumu komisijas
sastāvs
locekļa vārds, uzvārds
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja vietnieks
Iepirkumu komisijas
loceklis
Iepirkumu komisijas
loceklis
Iepirkumu komisijas
loceklis

Nikolajs Stepanovs
Ieva Kalniņa
Guna Kalniņa-Priede
Laila Gercāne
Lelde Ābele
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Iepirkumu komisijas locekļa
ieņemamais amats Vidzemes
plānošanas reģionā
Vidzemes plānošanas reģiona
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Vidzemes plānošanas reģiona
Teritorijas plānošanas nodaļas vadītājs
Vidzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītājs
Vidzemes plānošanas reģiona
Attīstības un projektu nodaļas vadītājs
Vidzemes plānošanas reģiona ES
fondu informācijas centra vadītājs

3.Iepirkuma veids, iepirkuma priekšmets un iepirkuma identifikācijas numurs:
3.1.Iepirkuma veids:
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu.
3.2.Iepirkuma priekšmets:
Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam.
3.3.Iepirkuma identifikācijas numurs:
VPR/2015/10.
4.Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš:
4.1.Piedāvājumu iesniegšanas vieta:
Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijā (Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101), ievērojot Vidzemes plānošanas reģiona darba laikus.
4.2.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Līdz 2015. gada 05. maijam pulksten 09:00.
5.Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī to piedāvātās cenas:
Nr.
p.k.

1.

Pretendents
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību
"Baltijas Ceļojumu Grupa",
vienotais reģistrācijas Nr.
40003482252, juridiskā adrese –
Krišjāņa Barona iela 13/15-20,
Rīga, LV-1011

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums

05.05.2015.
pulksten
08:30

Piedāvājuma kopējā
līgumcena EUR, bez
pievienotā vērtības
nodokļa –
PIRMAIS MODELIS
2229,97 EUR
(divi tūkstoši divi simti
divdesmit deviņi euro
un 97 euro centi)

Piedāvājuma kopējā
līgumcena EUR, bez
pievienotā vērtības
nodokļa –
OTRAIS MODELIS
390,88 EUR
(trīs simti deviņdesmit
euro un 88 euro centi)

Pretendenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību „EXPLAIN”, reģistrācijas Nr.:
40003608073, juridiskā adrese: Silnieku iela 12, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, piedāvājums,
pamatojoties uz sarunu procedūras „Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas
reģionam”, identifikācijas Nr. VPR/2015/10, nolikuma 1.9.7.2.apakšpunktu, tika nosūtīts atpakaļ
tā iesniedzējam (05.05.2015. vēstule Nr. 2.1-10/276).
6.Finanšu piedāvājuma vērtēšanas rezultāti:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltijas Ceļojumu Grupa” ir iesniegusi vienu
piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmetu, un piedāvātās cenas ir izteiktas euro.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltijas Ceļojumu Grupa” finanšu piedāvājums nav
sagatavots, ievērojot iepirkuma nolikuma 3.3.1.apakšpunktā noteiktos modeļus. Finanšu
piedāvājuma pirmajā modelī paredzēta izbraukšana visiem no Sansebastianas (Spānija)
10.09.2015. plkst. 14:00. Nolikuma 3.3.1.apakšpunktā pirmā modeļa aprakstā ir prasīts –
Izbraukšana visiem no Sansebastianas (Spānija) 10.09.2015. pēc plkst.16:00.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltijas Ceļojumu Grupa” finanšu piedāvājuma
pirmajā modelī paredzējusi lidojumu 10.09.2015. vienai personai no Bilbao uz Oslo ar
pārsēšanos Frankfurtē. Nolikuma 3.3.1.apakšpunktā pirmā modeļa aprakstā ir prasīts – 1 (viena)
persona no Sansebastianas (Spānija) dodas uz sanāksmi Stokholmā (Zviedrija).
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltijas Ceļojumu Grupa” finanšu piedāvājuma
otrajā modelī paredzējusi 10.06.2016. izbraukšanu no Malmes plkst. 10:30. Nolikuma
3.3.1.apakšpunktā otrā modeļa aprakstā ir prasīts – 10.06.2015. (izbraukšana no Malmes ne
agrāk kā plkst. 12:00).
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Pretendenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltijas Ceļojumu Grupa" iesniegtais
finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 3.3.punktā un 4.pielikumā „Finanšu
piedāvājums” noteiktajām prasībām.
[2] Pieņemtais lēmums par sarunu procedūras rezultātu:
Iepirkumu komisijas lēmums par iepirkuma rezultātu:
Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 4 (četrām) balsīm „Par” (Ieva Kalniņa, Guna
Kalniņa-Priede, Laila Gercāne, Lelde Ābele), „Pret” nav, “Atturas” nav, nolemj:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu,
24.panta „Iepirkuma komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība” pirmo daļu un ņemot vērā
sarunu procedūras „Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam”,
identifikācijas Nr.: VPR/2015/10, turpmāk – Iepirkums, nolikumu (apstiprināts ar
Vidzemes plānošanas reģiona Iepirkumu komisijas 2015. gada 27. aprīļa lēmumu
(protokola Nr. VPR/2015/10/1)), un rezultātus,
1.Noraidīt pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltijas Ceļojumu
Grupa" iesniegto piedāvājumu sarunu procedūrā „Ceļojumu aģentūru pakalpojumi
Vidzemes plānošanas reģionam”, identifikācijas Nr.: VPR/2015/10.
2.Izbeigt sarunu procedūru „Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes
plānošanas reģionam”, identifikācijas Nr.: VPR/2015/10, saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 38.panta 1.daļu.
3.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 8108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Vidzemes plānošanas reģions, mājaslapā
internetā.
Šo lēmumu pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu 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:
___________________ Guna Kalniņa-Priede
___________________ Laila Gercāne
___________________ Lelde Ābele
Iepirkumu komisijas sekretārs:
___________________ Lelde Ābele
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