
 

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 08. 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 

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 

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 

 

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

3.1.Iepirkuma veids:  

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai – Publisko iepirkumu 

likuma 2.pielikumā minētais pakalpojums. 

3.2.Iepirkuma priekšmets: 

Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi individuālo vajadzību izvērtēšanas un sociālās aprūpes 

vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrādes procesā personām ar garīga rakstura traucējumiem 

Vidzemes reģionā atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikuma ''Tehniskā specifikācija'' prasībām.  
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Iepirkuma priekšmets sadalīts divās daļās: 

3.2.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Psihiatra pakalpojumi dalībai atbalsta plānu izstrādē personām 

ar garīga rakstura traucējumiem”. 

3.2.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Ergoterapeita pakalpojumi dalībai atbalsta plānu izstrādē 

personām ar garīga rakstura traucējumiem”. 

3.3.Iepirkuma identifikācijas numurs:   

VPR/2016/17/VIDZEME IEKĻAUJ. 

 

4.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 11. novembrī (http://www.vidzeme.lv/lv/iepirkumi/). 

 

5.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

Līdz 2016. gada 29. novembrim pulksten 10:00.  

 

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

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums 

Piedāvātā līgumcena par 

vienu izvērtējamo personu 

EUR, bez pievienotā vērtības 

nodokļa 

1.daļa – “Psihiatra pakalpojumi dalībai atbalsta plānu izstrādē personām ar garīga rakstura traucējumiem” 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMVK", 

vienotais reģistrācijas Nr. 44103044531,  

juridiskā adrese – Cēsu iela 8, Rauna, Raunas 

pag., Raunas nov., LV-4131 

28.11.2016. 

pulksten 16:40 
100,00 EUR 

(viens simts euro un 00 euro 

centi) 

2.daļa – “Ergoterapeita pakalpojumi dalībai atbalsta plānu izstrādē personām ar garīga rakstura 

traucējumiem” – netika saņemts neviens piedāvājums. 

 

7. Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kārtu rezultāti: 

7.1.Pirmās kārtas “Piedāvājuma noformējuma pārbaude” rezultāti: 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VMVK" piedāvājums ir noformēts atbilstoši iepirkuma 

“Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām personām ar garīga 

rakstura traucējumiem” nolikuma 12.9.-12.14.punkta prasībām. 

 

7.2.Otrās kārtas „Prasību attiecībā uz pretendenta profesionālajām iespējām sniegt 

pakalpojumus pārbaude” rezultāti: 

Pretendenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VMVK" iesniegtais, Iepirkuma ietvaros, 

piedāvājums ir iesniegts par iepirkuma priekšmeta 1.daļu, taču ir nepieciešams precizēt pretendenta 

piedāvājumā iekļauto informāciju. 

Pretendentam tika veikts pieprasījums par iepirkuma “Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi 

atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” ietvaros iesniegtās 

informācijas precizēšanu (vēstules Nr. 2.4-2.36/558). Pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona 

05.12.2016. pieprasījumu, 06.12.2016. tika saņemts iesniegums ar precizējošo informāciju no 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VMVK" (Nr. 397/2.4-2.36), kas apliecina pretendenta atbilstību 

iepirkuma nolikuma 9.2.3.punktā izvirzītajām prasībām.  

 

7.3.Trešās kārtas „Finanšu piedāvājuma vērtēšana” rezultāti: 
Pretendents sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMVK" sava piedāvājuma sastāvā esošo 

finanšu piedāvājumu ir iesniedzis par iepirkuma priekšmeta 1.daļu, kas atbilst iepirkuma nolikuma 

pielikumā pievienotās tehniskās specifikācijas prasībām un pasūtītāja vajadzībām. Pretendenta 

piedāvājumā aritmētiskās kļūdas un nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes netika konstatētas. 
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Iepirkumu komisijas lēmums par uzvarētāju: 

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.panta „Iepirkuma procedūru veidi un to 

piemērošana” septīto daļu, 24.panta „Iepirkuma komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība” pirmo 

daļu un ņemot vērā iepirkuma “Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”, turpmāk – Iepirkums, nolikumu 

(apstiprināts ar Vidzemes plānošanas reģiona Iepirkumu komisijas 2016. gada 11. novembra 

lēmumu (protokola Nr. VPR/2016/17/1/VIDZEME IEKĻAUJ)), tajā noteikto pretendentu un to 

iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kārtību un rezultātus, 

1.Atzīt par uzvarētāju Iepirkuma priekšmeta 1.daļā “Psihiatra pakalpojumi dalībai 

atbalsta plānu izstrādē personām ar garīga rakstura traucējumiem” sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību "VMVK", vienotais reģistrācijas Nr. 44103044531, juridiskā adrese – Cēsu iela 8, 

Rauna, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131, kā pretendentu, kurš iesniedzis, minētā Iepirkuma 

nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu, piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

2.Izbeigt Iepirkuma procedūru bez rezultāta Iepirkuma priekšmeta 2.daļā 

“Ergoterapeita pakalpojumi dalībai atbalsta plānu izstrādē personām ar garīga rakstura 

traucējumiem”, jo līdz Nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam – 2016. gada 

29. novembrim pulksten 10:00 – netika saņemts neviens piedāvājums.  

3.Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67.panta sestās daļas 1.punktu, iepirkuma 

līgumu slēgt, neievērojot šā panta ceturtajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigas, jo 

iepirkuma priekšmeta 1.daļā līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas vienīgajam pretendentam, un 

nav kandidātu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu šā likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā. 

4.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 27.panta pirmās daļas un 32.panta regulējumam 

par pieņemto lēmumu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, informēt 

pretendentu, un 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 paziņojumu par 

iepirkuma procedūras rezultātiem. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1.punktu, pretendents ir tiesīgs iesniegt 

Iepirkumu uzraudzības birojā (adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV – 1010, elektroniskā pasta adrese: 

pasts@iub.gov.lv) iesniegumu par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu 10 (desmit) dienu laikā pēc dienas, 

kad Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrajā daļā noteiktā informācija nosūtīta pretendentam pa faksu vai 

izmantojot drošu elektronisko parakstu.  

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  

___________________ Ieva Kalniņa 

Komisijas locekļi:   

___________________ Laila Gercāne 

___________________ Jana Leiboma 

___________________ Ineta Puriņa 

Protokolētājs: 

    ___________________ Dace Liepiņa 

 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=133536#p83
mailto:pasts@iub.gov.lv

