
IEPIRKUMA 

 

„Par Atlētikas zāles iekārtu un aprīkojuma iegādi” 

iepirkuma identifikācijas Nr.: VOC/2017/5 

 
Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

„Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā 

regulētās iepirkuma procedūras” kārtībā, 

 

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS  

Nr. 6-2 

 

 

Valmierā,             2017.gada 19.oktobrī 

 

 

Sanāksme sasaukta un atklāta pulksten 16:00 

Sanāksme slēgta pulksten 17:00 

 

[1] VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA: 

1.Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:  

1.1.Pasūtītāja nosaukums:  

„VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA 

1.2.Reģistrācijas numurs:  

54103025871 

1.3.Juridiskā adrese:  

Rīgas iela 91, Valmiera, LV - 4201 

 

2.Pasūtītāja iepirkumu komisijas kā pastāvīgi funkcionējošas institūcijas, turpmāk – 

Iepirkumu komisija, izveidošanas pamats un sastāvs: 

2.1.Iepirkumu komisijas izveidošanas pamats:  

„VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, turpmāk – Vidzemes Olimpiskais centrs, 

2017.gada 1.septembra valdes sēdes lēmums (protokols Nr.10/2017). 

2.2.Iepirkumu komisijas sastāvs: 

Iepirkumu komisijas 

sastāvs 

Iepirkumu komisijas 

locekļa vārds, uzvārds 

Iepirkumu komisijas locekļa 

ieņemamais amats Vidzemes 

Olimpiskajā centrā 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja 

Jeļena Volkova Vidzemes Olimpiskā centra 

juriskonsults 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja vietniece 

Sanita Ēvele Vidzemes Olimpiskā centra 

grāmatvede 

Iepirkumu komisijas 

locekle 

Zane Zēvalde Vidzemes Olimpiskā centra 

lietvede 

Iepirkumu komisijas 

locekle 

Iluta Urbanoviča Vidzemes Olimpiskā centra 

struktūrvienības “SPA 

rehabilitācijas centrs” vadītāja 

Iepirkumu komisijas 

locekle 

Monta Martinsone Vidzemes Olimpiskā centra 

struktūrvienības “viesnīca 

“Naktsmājas”” vadītāja 

 

 



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

3.1.Iepirkuma veids:  

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta „Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā 

regulētās iepirkuma procedūras” kārtībā. 

(Ja publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 10 

000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publiska būvdarbu līguma paredzamā 

līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, pasūtītājs veic iepirkumu 

šajā pantā noteiktajā kārtībā).  
 

3.2.Iepirkuma priekšmets: 

„Par Atlētikas zāles iekārtu un aprīkojuma iegādi” (turpmāk tekstā – Iepirkums). 

 

3.3.Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VOC/2017/5 
 

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):  

2017.gada 22.septembrī (https://pvs.iub.gov.lv/show/507492). 
 

5.Pretendentiem un iepirkuma priekšmetam noteiktās prasības, kritēriji, kas tiks ņemti vērā, 

izvēloties no prasībām atbilstošiem piedāvājumiem saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu: 

5.1.Pretendentam noteiktās prasības:  

Norādītas Iepirkuma nolikuma 5. daļā. 

5.2.Iepirkuma priekšmetam noteiktās prasības:  

Norādītas Iepirkuma nolikuma 1. daļā. 

5.3.Kritēriji, kas tiks ņemti vērā, izvēloties no prasībām atbilstošiem piedāvājumiem  

saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu: 

Norādītas Iepirkuma nolikuma 6. daļā. 
 

6.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un piedāvājuma derīguma termiņš: 

6.1.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  

Līdz 2017.gada 3.oktobrim pulksten 11:00 

 

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

Pretendents Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums 

Piedāvājuma kopējā 

līgumcena EUR, bez 

pievienotā vērtības nodokļa 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„G KOLIZEJS”,  

vienotais reģistrācijas Nr. 44103017158, 

juridiskā adrese – Brīvības gatve 439, 

Rīga,LV-1024 

 

03.10.2017. 

Pulksten 09:40 

41 930, 70 

(četrdesmit viens tūkstotis 

deviņi simti trīsdesmit euro 

un septiņdesmit euro centi) 

Fysioline Oy Latvia Filiāle, 

Ārvalsts komersanta filiāle  

vienotais reģistrācijas Nr.50103978781, 

juridiskā adrese – Garkalnes nov., Berģi, 

„Rīgas-Siguldas šoseja 11”, LV-1024 

 

03.10.2017. 

Pulksten 10:08 

33 315, 04 

(trīsdesmit trīs tūkstoši trīs 

simti piecpadsmit euro un 

četri euro centi) 

 

8. Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanas (Iepirkuma nolikuma 6.daļa 

„Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji”) kārtu rezultāti: 

http://www.iub.gov.lv/


8.1.Pirmās kārtas „Pretendenta atlases dokumenti”, tajā skaitā, bet neaprobežojoties – 

piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstība Nolikuma prasībām, pretendenta atbilstība 

Nolikumā noteiktajām prasībām tā profesionālajai darbībai, tehniskajām un profesionālajām 

spējām, rezultāti: 

8.1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „G KOLIZEJS”, vienotais reģistrācijas 

Nr.44103017158, 2017.gada 3.oktobrī pulksten 09:40 iesniegtais piedāvājums, 

Iepirkuma ietvaros, ir daļēji noformēts atbilstoši Iepirkuma nolikuma 6.punktā 

“Pretendenta atlases dokumenti” minētajām prasībām, un tas satur daļēji visus 

Iepirkuma nolikumā pretendentiem pieprasītos dokumentus, kuri saturiskā ziņā ir 

daļēji atbilstoši. 

Paskaidrojot Iepirkumu komisija norāda, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „G 

KOLIZEJS”, vienotais reģistrācijas Nr.44103017158, nav ievērojusi Iepirkuma 

nolikuma 6.8.punktu, un nav iesniegusi pilnvaru Pretendenta pārstāvības gadījumā 

(iesniegt pieteikumu). Ņemot vērā, ka vērtēšanas procesā salīdzināti Pretendenta 

paraksttiesīgo personu paraksta paraugi, secināms, ka piedāvājumu ir parakstījusi 

paraksttiesīgā persona. Komisija norāda, ka šis pārkāpums kopumā neietekmē 

Pretendenta profesionālo spēju sniegt pakalpojumu un izpildīt iepirkuma priekšmetu, 

tādēļ šī iemesla dēļ Pretendents nav izslēdzams no turpmākās dalības iepirkumā, 

tomēr vēlas norādīt uz Pretendenta neuzmanību piedāvājuma izstrādē. 

Savukārt Pretendents atbilst Nolikuma 5.daļā noteiktajām prasībām „Pretendentam ir 

jābūt vismaz divu gadu pieredzei līdzvērtīga rakstura un apjoma pakalpojuma 

sniegšanā un Pretendents ir veicis vismaz 15 (piecpatsmit) līgumu izpildi, kura 

ietvaros veikta sporta zāles iekārtu un aprīkojuma piegāde iestādēm un uzņēmumiem. 

Tas tiek apliecināts ar pozitīvu atsauksmi”. Pretendentrs ir iesniedzis noteiktos 

apliecinājuma dokumentus. 

8.1.2. Fysioline Oy Latvia Filiāle, Ārvalsts komersanta filiāle, vienotais reģistrācijas 

Nr.50103978781, 2017.gada 3.oktobrī pulksten 10:08 iesniegtais, Iepirkuma ietvaros, 

piedāvājums nav noformēts atbilstoši Iepirkuma nolikumā piedāvājuma noformēšanai 

izvirzītajām prasībām, un tas nesatur visus Iepirkuma nolikumā pretendentiem 

pieprasītos dokumentus. Izvērtējot iepirkuma mērķi un Iepirkuma likuma 

nosacījumus, Fysioline Oy Latvia Filiāle, Ārvalsts komersanta filiāles, vienotais 

reģistrācijas Nr.50103978781, piedāvājums uz piedāvājumu vērtēšanas 2.kārtu 

“Tehniskā piedāvājuma dokumenti”, tajā skaitā, bet neaprobežojoties - tās atbilstība 

Tehniskajai specifikācijai, tajā izvirzītajām prasībām” tomēr tiek virzīts. 

Paskaidrojot Iepirkumu komisija norāda, ka Fysioline Oy Latvia Filiāle, Ārvalsts 

komersanta filiāle, vienotais reģistrācijas Nr. 50103978781, nav ievērojusi Iepirkuma 

nolikuma 3.punktu, proti, nekorekti norādīta uzņēmuma juridiskā adrese. Komisija 

norāda, ka šis pārkāpums kopumā neietekmē Pretendenta profesionālo spēju sniegt 

pakalpojumu un izpildīt iepirkuma priekšmetu, tādēļ šī iemesla dēļ Pretendents nav 

izslēdzams no turpmākās dalības iepirkumā, tomēr vēlas norādīt uz Pretendenta 

neuzmanību piedāvājuma izstrādē.  

Savukārt Pretendents tikai daļēji atbilst Nolikuma 5.daļā prasībām „Pretendentam ir 

jābūt vismaz divu gadu pieredzei līdzvērtīga rakstura un apjoma pakalpojuma 

sniegšanā un Pretendents ir veicis vismaz 15 (piecpatsmit) līgumu izpildi, kura 

ietvaros veikta sporta zāles iekārtu un aprīkojuma piegāde iestādēm un uzņēmumiem. 

Tas tiek apliecināts ar pozitīvu atsauksmi”, jo Pretendents nav iesniedzis noteiktos 

apliecinājuma dokumentus (pievienots līguma izpildes saraksts un apliecinājums par 

viena līguma izpildi. Par pretendenta pārējiem norādītājām līguma izpildēm 

atsauksmes nav). Komisija norāda, ka, izvērtējot perspektīvas un Iepirkuma likuma 

prasības, ja pretendents, iespējams, būtu spējīgs iesniegt nolikumā prasītās 



atsauksmes, šis pārkāpums kopumā neietekmētu Pretendenta profesionālo spēju 

sniegt pakalpojumu un izpildīt iepirkuma priekšmetu, tādēļ šī iemesla dēļ Pretendents 

nav izslēdzams no turpmākās dalības iepirkumā, tomēr vēlas norādīt uz Pretendenta 

neuzmanību un būtisku nepilnību piedāvājuma izstrādē. 

 

8.2. Otrās kārtas „Tehniskā piedāvājuma dokumenti”, tajā skaitā, bet 

neaprobežojoties - tās atbilstība Tehniskajai specifikācijai, tajā izvirzītajām prasībām, 

rezultāti:  

8.2.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „G KOLIZEJS”, vienotais reģistrācijas 

Nr.44103017158, sava piedāvājuma sastāvos esošo tehnisko piedāvājumu ir 

iesniedzis par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kas atbilst Iepirkuma nolikuma 

prasībām un Vidzemes Olimpiskā centra kā pasūtītāja vajadzībām.  

Ievērojot Iepirkuma nolikumā minēto vērtēšanas kārtību – piedāvājuma atbilstību 

„Tehniskā piedāvājuma dokumenti” prasībām, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „G 

KOLIZEJS”, vienotais reģistrācijas Nr.44103017158, piedāvājums atbilst pilnā 

apjomā. 

8.2.2. Fysioline Oy Latvia Filiāle, Ārvalsts komersanta filiāle, vienotais reģistrācijas 

Nr.50103978781, sava piedāvājuma sastāvos esošo tehnisko piedāvājumu ir 

iesniedzis par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, kas atbilst Iepirkuma nolikuma 

prasībām un Vidzemes Olimpiskā centra kā pasūtītāja vajadzībām. Ievērojot 

Iepirkuma nolikumā minēto vērtēšanas kārtību – piedāvājuma atbilstību “Tehniskā 

piedāvājuma dokumenti” prasībām, Fysioline Oy Latvia Filiāle, Ārvalsts komersanta 

filiāle, vienotais reģistrācijas Nr. 50103978781, piedāvājums neatbilst pilnā apjomā, 

līdz ar ko, netiek virzīts trešās kārtas izvērtēšanai. 

 

8.3.Trešā kārta - tiek vērtēta pretendenta, kurš atbilst visām pirmās kārtas prasībām 

un kura piedāvājums tā otrajā vērtēšanas kārtā, atzīti par atbilstošu Nolikuma 

prasībām, iesniegtā piedāvājumu daļa „Finanšu piedāvājuma dokumenti”, tajā skaitā, 

bet neaprobežojoties – tās atbilstība Tehniskajai specifikācijai, tajā izvirzītajām 

prasībām, aritmētiskās kļūdas esamība/neesamība, rezultāti: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „G KOLIZEJS”, vienotais reģistrācijas Nr.44103017158, 

sava piedāvājuma sastāvos esošo finanšu piedāvājumu ir iesniedzis par visu iepirkuma 

priekšmeta apjomu, kas atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un pasūtītāja vajadzībām. 

Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā, tā sastāvā esošajā finanšu piedāvājumā aritmētiskās 

kļūdas netika konstatētas. 

 Nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes netika konstatētas. 

Atbilst Iepirkuma likuma 9.panta „Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās 

iepirkuma procedūras” kārtībā nosacījumiem. 

 

    

[2] DARBA GAITA: 

Sanāksmi vada: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – Jeļena Volkova. 

 

Sanāksmē bez Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja piedalās: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece – Sanita Ēvele; 

Iepirkumu komisijas locekle – Zane Zēvalde; 

Iepirkumu komisijas locekle – Monta Martinsone; 

Iepirkumu komisijas locekle – Iluta Urbanoviča. 

 



Sanāksmē nepiedalās: 

 NAV 

 

Sanāksmi protokolē – Iepirkumu komisijas sekretārs: 

Pamats iepirkumu 

komisijas sekretāra 

iecelšanai 

Iepirkumu komisijas 

sekretāra vārds, uzvārds 

Iepirkumu komisijas sekretāra 

ieņemamais amats Vidzemes 

Olimpiskajā centrā 

Iepirkumu komisijas 

lēmums 

Zane Zēvalde 

 

Vidzemes Olimpiskā centra 

lietvede 

 

Sanāksmes darba kārtības jautājums: 

[1] Iepirkuma ietvaros piedāvājuma iesniegušā pretendenta un tā piedāvājuma 

vērtēšana. 

 

Sanāksmes darba kārtības jautājums Nr.1: 

Ziņo Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Jeļena Volkova - pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta 7.daļu, kur ir noteikts, ka pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus, 

Vidzemes Olimpiskā centra Iepirkumu komisijas Iepirkuma ietvaros pieņemtajiem lēmumiem 

(Iepirkumu komisijas protokols Nr. VOC/2017/5-3), ir veicama Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„G KOLIZEJS”, vienotais reģistrācijas Nr.44103017158, kā pretendenta, kuram Iepirkumā tika 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pārbaude attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

8.daļas minēto pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkuma apstākļu esamību/neesamību 

(vērtēšanas posma ceturtā kārta). 

 

1. Ceturtās kārtas „tiek veikta pārbaudīta Publisko iepirkumu likuma 9.panta „Iepirkumi, 

kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās iepirkuma procedūras” astotās daļas minēto apstākļu 

attiecināmība uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības atbilstoši 

Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem” vērtēšana: 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas apstākļi, kas attiecināmi uz Sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību „G KOLIZEJS”, vienotais reģistrācijas Nr.44103017158, kā pretendentu, 

kuram, saskaņā ar Vidzemes Olimpiskā centra Iepirkumu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, būtu 

piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā, un tās ietvaros netika konstatēti. 

 

1.1.Iepirkumu komisijas lēmums par uzvarētāju: 

Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 5 (piecām) balsīm „Par” (Jeļena Volkova, Sanita 

Ēvele, Zane Zēvalde, Monta Martinsone un Iluta Urbanoviča), „Pret” nav, „Atturas” nav, nolemj: 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 3.,7. un 14.daļu, 26.panta „Iepirkuma 

komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība” pirmo daļu un ņemot vērā Iepirkuma dokumentācijā 

noteikto pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kārtību (Iepirkuma nolikuma 6.daļa 

„Piedāvājuma vērtēšana un izvēles kritēriji”) un rezultātus,  

1. Atzīt par uzvarētāju Iepirkuma ietvaros Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „G 

KOLIZEJS”, vienotais reģistrācijas Nr.44103017158, kā pretendentu, kurš iesniedzis, minētā 

Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu; 

2. Informēt pretendentus par pieņemto lēmumu, 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, kā arī nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam 

Vidzemes Olimpiskā centra mājaslapā internetā. 

3. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienas pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, 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 informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu. 

4. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, ievietot Vidzemes Olimpiskais 

centrs mājaslapā internetā iepirkuma līguma tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai 

ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. 

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 9.panta divdesmit trešo daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 

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

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:  

____________________________ Jeļena Volkova 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

____________________________ Sanita Ēvele 

Komisijas locekles:   

____________________________ Zane Zēvalde 

 

____________________________Monta Martinsone 

 

____________________________ Iluta Urbanoviča 

Iepirkumu komisijas sekretāre: 

____________________________ Zane Zēvalde 


