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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 rezultātu 

Cēsīs 
 

 

2016. gada 22. jūlijā 

 

[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 Vidzemes plānošanas reģiona vajadzībām. 

3.3.Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VPR/2016/10. 

 

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 08. jūlijā (https://pvs.iub.gov.lv/show/457315). 

 

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 08. jūlijā (http://www.vidzeme.lv/lv/iepirkumi/). 

 

6.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

Līdz 2016. gada 19. jūlijam pulksten 10:00. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.punktam 

piedāvājumi tiek atvērti slēgtā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

 

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  

13.07.2016. 

pulksten 11:20 
5014,28 EUR 

(pieci tūkstoši 

četrpadsmit euro un 28 

euro centi) 

2. SIA “ATEA”,  

vienotais reģistrācijas Nr. 40003312822,  

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

18.07.2016. 

pulksten 09:30 
5325,00 EUR 

(pieci tūkstoši trīs simti 

divdesmit pieci euro un 

00 euro centi) 

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Datika”,  

vienotais reģistrācijas Nr. 40003338785,  

juridiskā adrese – Lībiešu iela 47, Ikšķile, Ikšķiles 

nov., LV-5052 

18.07.2016. 

pulksten 11:05 
5754,09 EUR 

(pieci tūkstoši septiņi 

simti piecdesmit četri 

euro un 09 euro centi) 

4. SIA “Datorsalons VESA”,  

vienotais reģistrācijas Nr. 49503000580, juridiskā 

adrese – Vaļņu iela 13, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 

19.07.2016. 

pulksten 09:25 
5177,87 

(pieci tūkstoši viens 

simts septiņdesmit 

septiņi euro un 87 euro 

centi) 

5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas 

Informācijas tehnoloģijas”,  

vienotais reģistrācijas Nr. 40003042434,  

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

19.07.2016. 

pulksten 09:40 
5413,94 

(pieci tūkstoši četri 

simti trīspadsmit euro 

un 94 euro centi) 

 

8. Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kārtu rezultāti: 

8.1.Pirmās kārtas „Pretendenta atlases dokumentu, piedāvājuma noformējuma un 

sastāva atbilstība iepirkuma nolikuma prasībām, pretendenta atbilstība iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām tā profesionālajai darbībai, saimnieciskajam un 

http://www.iub.gov.lv/
https://www.lursoft.lv/adrese/unijas-iela-11a-riga-lv-1039
https://www.lursoft.lv/adrese/libiesu-iela-47-ikskile-ikskiles-novads-lv-5052
https://www.lursoft.lv/adrese/libiesu-iela-47-ikskile-ikskiles-novads-lv-5052
https://www.lursoft.lv/adrese/libiesu-iela-47-ikskile-ikskiles-novads-lv-5052
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finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām, vērtēšana” 

rezultāti: 

SIA “LDC DATORTEHNIKA”, SIA “ATEA”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Datika”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Baltijas Informācijas tehnoloģijas” iesniegtie 

piedāvājumi noformēti atbilstoši iepirkuma „Datortehnikas piegāde Vidzemes plānošanas reģiona 

vajadzībām” nolikuma 6.punktā „Piedāvājuma noformēšana un sastāvs” minētajām prasībām. 

Iepriekšminētie pretendenti atbilst iepirkuma nolikuma IV.nodaļā „Prasības attiecībā uz 

pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam 

stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām noteiktās prasības” izvirzītajām prasībām, ko 

apliecina pretendentu iesniegtie, minētā nolikuma V.nodaļā „Iesniedzamie dokumenti pretendenta 

un tā iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai” uzskaitītie, dokumenti. 

SIA “Datorsalons VESA” iesniegtais piedāvājums, t.i., neviens no piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem, nav parakstīts, tādejādi pretendents nav nodrošinājis piedāvājuma un 

tajā iekļauto dokumentu juridisko spēku. Dokuments, kuram nav juridiska spēka, citām 

organizācijām un fiziskajām personām nav saistošs. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma 

komisija secina, ka SIA “Datorsalons VESA” iesniegtais piedāvājums neatbilst Dokumentu 

juridiskā spēka likuma, Ministra kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr.916 

„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” regulējumam, un nolikuma 6.1. un 

6.8.punktā izvirzītajām prasībām un ir izslēdzams no turpmākās dalības iepirkumā. 

 

8.2.Otrās kārtas „Tehniskā piedāvājuma dokumentu, to atbilstība iepirkuma nolikumam 

pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai, tajā izvirzītajām prasībām, 

vērtēšana” rezultāti: 

SIA “ATEA”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Informācijas tehnoloģijas” savu 

piedāvājumu sastāvā esošos tehniskos piedāvājumus ir iesnieguši par visu iepirkuma priekšmeta 

apjomu, kas atbilst iepirkuma nolikuma pielikumā pievienotās tehniskās specifikācijas prasībām 

un pasūtītāja vajadzībām.  

SIA “LDC DATORTEHNIKA” atsevišķā tehniskā piedāvājuma daļas pozīcijā iekļautā 

informācija ir precizējama, nepieciešams pretendenta sniegtās informācijas izskaidrojums. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Datika” sava piedāvājuma sastāvā esošam tehniskam 

piedāvājumam nav pievienojusi tulkojumu latviešu valodā. 

SIA “LDC DATORTEHNIKA” un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Datika” veikti 

pieprasījumi par precizējošas informācijas sniegšanu (vēstuļu Nr. 2.1-10/436, Nr. 2.1-10/437). 

 

Pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona pieprasījumiem, 2016. gada 20. jūlijā tika 

saņemta precizējoša informācija no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Datika” (ienākošās 

vēstules Nr. 234/2.1-10), 2016. gada 21. jūlijā tika saņemta precizējoša informācija no SIA “LDC 

DATORTEHNIKA” (ienākošās vēstules Nr. 235/2.1-10). 

 

 

[2] Pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu: 

Iepirkuma komisija, veicot pretendentu iepirkumā iesniegto tehnisko piedāvājumu 

izvērtēšanu, ir konstatējusi, ka iepirkumā esošajā tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības nav 

viennozīmīgi saprotamas, kā rezultātā ir saņemti dažādi pretendentu piedāvājumi.  

 

Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 4 (četrām) balsīm „Par” (Ieva Kalniņa, Laila 

Gercāne, Lelde Ābele, Jana Leiboma), „Pret” nav, “Atturas” nav, nolemj: 

1.Pārtraukt iepirkumu „Datortehnikas piegāde Vidzemes plānošanas reģiona 

vajadzībām” (ID Nr. VPR/2016/10), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta 

vienpadsmitās daļas otro teikumu, un veikt atbilstošas publikācijas Vidzemes plānošanas 

reģiona un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 
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2.Veikt nepieciešamos labojumus iepirkuma „Datortehnikas piegāde Vidzemes 

plānošanas reģiona vajadzībām” dokumentācijā, lai nodrošinātu, ka pretendenti var 

kvalitatīvi sagatavot atbilstošu piedāvājumu un aprēķināt tā izmaksas. 

3.Par pieņemto lēmumu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

informēt visus pretendentus, kuri ņēmuši dalību Iepirkumā, iesniedzot savu piedāvājumu. 

 

Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 

8.
2
 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. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  

___________________ Ieva Kalniņa 

Komisijas locekļi:   

___________________ Laila Gercāne 

___________________ Lelde Ābele 

___________________ Jana Leiboma 

Protokolētājs: 

    ___________________ Lelde Ābele 

 


