
 
Latgales plānošanas reģiona pastāvīgās iepirkumu komisijas 

LĒMUMS  
 

Daugavpilī, 2012.gada 21.decembrī 
 

1. Publiskais iepirkums:  
Bukletu, brošūru, tūrisma karšu un ziņu lapu izgatavošana. 
Identifikācijas Nr. LPR/2012/21/T/BD2/TV/ENPI/ERAF 
 
2. Saņemtie piedāvājumi  
 

Nr.p.k. Pretendenta nosaukums 
Iepirkuma daļa Piedāvāta cena  

EUR bez PVN 

1. 
SIA „Reklāmas aģentūra 

„Bulterjers” 
Reģ. nr.40003286727 

1. 
32 389.00 

2. 
SIA „Bulterjers 

Consulting” 
Reģ.nr. 40003684645 

1. 
33 400.00 

3. 
SIA „ Karšu izdevniecība 

Jāņa sēta”  
Reģ. nr. 40003426448 

2. 
 3 725.00 

4. 
SIA „E Forma” 

Reģ. nr. 40002047966 
3. 

45 400.00 

5. 
SIA „Latgales druka” 
Reģ. nr. 40003199542 

3 
29 810.40 

6.  
SIA „Reklāmas aģentūra 

„Bulterjers” 
Reģ. nr.40003286727 

3 
32 388.00 

 
 
3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena  
 

Nr.p.k. Pretendenta nosaukums 
Iepirkuma daļa Piedāvāta cena  

EUR bez PVN 

1. 
SIA „Reklāmas aģentūra 

„Bulterjers” 
Reģ. nr.40003286727 

1. 
32 389.00 

2. 
SIA „ Karšu izdevniecība 

Jāņa sēta”  
Reģ. nr. 40003426448 

2. 
 3 725.00 

3. 
SIA „Latgales druka” 
Reģ. nr. 40003199542 

3 
29 810.40 

 
 
4. Pamatojums lēmumam par pretendentu, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu  
1. iepirkuma priekšmeta daļā - SIA „Reklāmas aģentūra „Bulterjers”” piedāvājums atbilst 
iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un tās piedāvājums ir ar viszemāko cenu. 



2. iepirkuma priekšmeta daļā - SIA „ Karšu izdevniecība Jāņa sēta” piedāvājums atbilst 
iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvātā cena atbilst  Igaunijas, Latvijas un 
Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta 2007 – 2013. gadam projekta „Tūre pa Latgali & Pleskavu”, akronīms TOUR,  
Nr. ELRI-129 , budžeta līnijas prasībām. 
 
3. iepirkuma priekšmeta daļā - SIA „Latgales druka” piedāvājums atbilst iepirkuma 
nolikumā noteiktajām prasībām un tās piedāvājums ir ar viszemāko cenu. 
 
5. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem 
 
1. iepirkuma priekšmeta daļā - SIA „Bulterjers Consulting”, piedāvājums atbilst iepirkuma 
nolikumā noteiktajām prasībām, bet tās piedāvājums nav ar viszemāko cenu. 
 
3. iepirkuma priekšmeta daļā - SIA „E Forma”, piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā 
noteiktajām prasībām, bet tās piedāvājums nav ar viszemāko cenu; 
SIA „Reklāmas aģentūra „Bulterjers””, piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā 
noteiktajām prasībām, bet tās piedāvājums nav ar viszemāko cenu. 
 
 
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas 1.punktu, 10 desmit dienu laikā 
no šī lēmuma saņemšanas var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzību par 
iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
 
Komisijas priekšsēdētāja:  ___________________ Ināra Krūtkrāmele 
 
Komisijas locekļi:    ____________________Vladislavs Stankevičs  
      

____________________ Tatjana Moskaļenko 
 
____________________ Ina Komarova 

 
 


