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Ziņojums 
par atklātu konkursu 

Nr.LPR/2017/2 
Apmācību, konferenču un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana un koučinga sesiju 

nodrošināšana 
 

Nr.p
.k. 

Nosaukums Informācija par iepirkumu 

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese Latgales plānošanas reģions, Atbrīvošanas aleja 

95, Rēzekne, LV- 4601 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs LPR/2017/2 

3. Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

4. Līguma priekšmets Apmācību, konferenču un pieredzes apmaiņas 

pasākumu organizēšana un koučinga sesiju 

nodrošināšana. 

CPV kods: 80500000- 9; 80590000- 6; 

80570000-0. 

5. Datums, kad paziņojums par līgumu 

publicēts  Iepirkumu uzraudzības 

biroja tīmekļvietnē 

30.08.2017. 

6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās 

izveidošanas pamatojums, iepirkuma 

procedūras dokumentu sagatavotāji 
un pieaicinātie eksperti 

Komisijas priekšsēdētāja:  

Jeļena Pļuta, Juridiskās un lietvedības nodaļas 

vadītāja; 

Komisijas locekļi: 
Andris Kucins, Komercdarbības konsultants; 

Vladislavs Stankevičs, Latgales uzņēmējdarbības 

centra vadītājs. 

 

Pastāvīga komisija izveidota pamatojoties uz 

2013.gada 1.marta rīkojumu Nr.2-6.1/8; 

ar 2014.gada 9.aprīļa rīkojuma Nr.2-10/26, 

2014.gada 9.jūnija rīkojuma Nr.2-10/38a, 

2014.gada 31.jūlija rīkojuma Nr.2-10/40, 

2014.gada 2.oktobra rīkojuma Nr.2-10/44,  

2014.gada 30.decembra rīkojuma Nr.2-10/49 

2015.gada 30.janvāra rīkojuma Nr.2-10/9, 

2016.gada 31.augusta rīkojuma Nr.2.6.1/20 

grozījumiem. 
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vadītāja Iluta Kriškijāne. 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Līdz 2017.gada 2.oktobrim plkst. 10.00. 

 

8. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir 

iesnieguši piedāvājumus, kā arī 
piedāvātās cenas (EUR) 

SIA “Pribalt Express” 

Piedāvāta cena bez PVN: 165 385,00 euro; 

SIA “Izaugsmes kvartāls” 

Piedāvāta cena bez PVN: 63 221,87 euro. 

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

2017.gada 2.oktobrī plkst. 10.00 Latgales 

plānošanas reģionā, Saules ielā 15, Daugavpilī. 

10. Tā pretendenta (vai pretendentu) 

nosaukums, kuram (vai kuriem) 

piešķirtas iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, piedāvātā 
līgumcena, kā arī piedāvājumu 

izvērtēšanas kopsavilkums un 

piedāvājuma izvēles pamatojums 

SIA “Izaugsmes kvartāls” 

Piedāvāta cena bez PVN: 63 221,87 euro. 

Ņemot vērā, ka SIA “Izaugsmes kvartāls” 

piedāvājums ir vienīgais, kas atbilst visām 

nolikuma prasībām, tā piedāvājumam piešķirtais 

punktu skaits atbilstoši nolikuma 

15.2.apakšpunktam ir 75 punkti un tā piedāvātā 
cena atbilst projekta budžetā paredzētai summai, 

komisija atzina SIA “Izaugsmes kvartāls” 

piedāvājumu par saimnieciski visizdevīgāko un 

piešķira SIA “Izaugsmes kvartāls” tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu. 

11. Pamatojums lēmumam par katru 

noraidīto pretendentu, kā arī par 

katru iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošu 

piedāvājumu 

Komisija secināja, ka pretendenta SIA “Pribalt 

Express” (tā piesaistīto speciālistu) kvalifikācija 

neatbilst nolikuma 6.2.2.apakšpunkta prasībām 

(saskaņā ar nolikuma 6.2.2.apakšpunktu 

lektoriem ir jābūt teicamām angļu valodas 

zināšanām; atbilstoši piedāvājumā norādītajai 

informācijai Jāņa Leilanda un Dzintara Putņa 

angļu valodas zināšanas (runāt prasme, rakstīt 
prasme, lasīt prasme) ir norādītas kā “labas”, 

nevis “teicamas”), kā rezultātā komisija pieņēma 

lēmumu, pamatojoties uz nolikuma 

14.3.3.apakšpunktu, izslēgt pretendentu SIA 

“Pribalt Express” no turpmākas dalības 

iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk neizskatīt. 
 

 


