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IZRAKSTS 
Kurzemes plānošanas reģions 

Reģ.nr.90002183562 
Avotu ielā 12, Saldū, LV-3801 

Iepirkuma Nr. KPR 2014/10/EU-43385	   komisijas sēdes  
PROTOKOLS 

Nr.5 
 

Rīgā, 2014.gada 7.jūlijā, plkst. 8:30  
Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš 

Piedalās komisijas locekļi: Evita Dreijere, Ilze Treimane 
Pieaicinātā persona: Andis Cīrulis 

Protokolē: Evita Dreijere 

Komisijas pilnvarojuma pamatojums: Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 
padomes 2010.gada 6.janvāra rīkojums 
Nr.1-4/1 un 2012.gada 31.augusta 
rīkojums Nr.1-4/16  

Iepirkuma identifikācijas Nr. KPR 2014/10/EU-43385	    

Pasūtītājs (Centralizētā iepirkuma 
institūcija) 

Kurzemes plānošanas reģions 

Iepirkuma nosaukums Interaktīvas interneta mājas lapas un 
mobilās aplikācijas izveide 
ūdenstūrisma attīstībai 

 

Apspriežamie jautājumi: 
1. Par iesniegtajiem skaidrojumiem un piedāvājumu vērtēšanu. 

2. Par lēmumu pieņemšanu. 
1. Par iesniegtajiem skaidrojumiem un piedāvājumu vērtēšanu 

[..] 
2. Par lēmumu pieņemšanu. 

2.1. Iepirkumu komisija secina, ka ne uz personu apvienību 1.daļā, ne uz pretendentu 
3.daļā neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā 
noteiktajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem.  
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2.2. Iepirkuma 1.daļā “Interaktīvas interneta mājas lapas izveide ūdenstūrisma 
attīstībai Latvijā un Igaunijā” par uzvarētāju ir pasludināms pretendents - personu 
apvienība SIA “Eyeball sports 8” un Jānis Daukšts, balstoties uz šādu vērtējumu: 

Pretendents Līgumcena euro bez PVN 

Personu apvienība SIA “Eyeball sports 8” un Jānis Daukšts 11 990,00 

SIA “RATE Business Solutions” Izslēgts no dalības Iepirkumā 

SIA “Sem.lv” 16 308,00 

Personu apvienība SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” un 
SIA “Due” 20 917,98 

SIA “ORAM Mobile” Izslēgts no dalības Iepirkumā 

SIA “Softikom” 24 640,00 

2.3. Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj par uzvarētāju iepirkuma 1.daļā 
“Interaktīvas interneta mājas lapas izveide ūdenstūrisma attīstībai Latvijā un 
Igaunijā” atzīt personu apvienība SIA “Eyeball sports 8” un Jānis Daukšts ar 
līgumcenu 11 990,00 EUR bez PVN un slēgt ar to iepirkuma līgumu saskaņā ar tā 
piedāvājumu. 

2.4. Iepirkumu komisijas locekļi vienbalsīgi nolēma uzdot iepirkumu komisijas 
priekšsēdētājam Kristiānam Godiņam Publisko  iepirkumu likumā noteiktā kārtībā un 
termiņā informēt pretendentus  par pieņemto lēmumu, kā arī nodrošināt lēmuma 
izraksta brīvu un tiešu elektronisku pieeju Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā 
internetā. 

2.5. Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj pārtraukta iepirkuma procedūru 
iepirkuma priekšmeta 2.daļā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 
11.daļu un šādiem apsvērumiem: 

a) nepieciešami papildinājumi tehniskajā specifikācijā ņemot vērā gan daudzos 
ieinteresēto piegādātāju jautājumus, gan nozīmīgo līgumcenu starpību un to 
kā pretendenti ir izpratuši darba uzdevumu; 

b) tehniskās specifikācijas uzlabojumi būtu jāveic pēc darba uzsākšanas pie 
interneta mājas lapas izstrādes, jo tas ļautu precīzāk noteikt darba uzdevumu 
pretendentiem saistībā ar mobilās aplikācijas izstrādi un tajā iekļaujamiem 
risinājumiem. 

2.6. Iepirkumu komisija uzdod Kristiānam Godiņam organizēt iepirkuma daļas 
pārtraukšanas paziņojuma publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.  

2.7. Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj par uzvarētāju iepirkuma 3.daļā “Karšu 
materiālu iegāde un pavadošo tehnisko risinājumu sniegšana” pasludināt 
pretendentu - SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” ar piedāvājuma līgumcenu 7146,22 
EUR bez PVN. Lēmums  pieņemts pamatojoties uz iepirkuma nolikumā noteikto 
piedāvājumu izvēles kritēriju – nolikumam atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu, 
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ņemot vērā to, ka SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” piedāvājums ir atbilstošs 
nolikuma prasībām, un tas ir vienīgais piedāvājums iepirkuma 3.daļā. 

2.8. Iepirkumu komisijas locekļi vienbalsīgi nolēma uzdot iepirkumu komisijas 
priekšsēdētājam Kristiānam Godiņam Publisko  iepirkumu likumā noteiktā kārtībā un 
termiņā informēt SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” par pieņemto lēmumu, kā arī 
nodrošināt lēmuma izraksta brīvu un tiešu elektronisku pieeju Kurzemes plānošanas 
reģiona mājas lapā internetā. 

Sēde slēgta plkst. 11:00 

Komisijas priekšsēdētājs: (personiskais paraksts) K.Godiņš 

Komisijas locekļi: (personiskais paraksts) E.Dreijere 

 (personiskais paraksts) I.Treimane 

Protokolētāja:            (personiskais paraksts)     E.Dreijere 
           ............................................   

 
 

IZRAKSTS PAREIZS 
Kurzemes plānošanas reģiona 

Administrācijas vadītājs       K.Godiņš 
Rīgā, 2014.gada 7.jūlijā 
	  

 
 


