
Atklāta konkursa 

„Ventspils 2018.gada tūrisma informatīvo materiālu izdošana ar piegādi” 

Ziņojums 

 

2018.gada __ aprīlī                         Ventspilī 

Pasūtītājs SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” 

Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs 

OCV2018/5 

Iepirkuma 

procedūras veids 
Atklāts konkurss 

Izvērtēšanas 

kritērijs 

saimnieciski 

visizdevīgākā 

piedāvājuma 

izvēlei 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kurš iegūst visaugstāko vidējo galīgo 

vērtējumu (punktu skaitu). 

Līguma priekšmets 
Iepirkuma priekšmets ir Ventspils 2018. gada tūrisma informatīvo materiālu 

izdošana ar piegādi, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām 

Paziņojums par 

līgumu publicēts 

www.iub.gov.lv 

29.03.2018 

Iepirkumu 

komisijas 

izveidošanas 

pamatojums 

Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils pilsētas domes 

2013.gada 26.jūlija lēmumu Nr.145 „Par Ventspils pilsētas domes komisijām un 

padomēm”, Ventspils pilsētas domes 2014. gada 21. novembra lēmumu Nr.160 „Par 

grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2013. gada 26. jūlija lēmumā Nr.145 un 

Ventspils pilsētas domes 2013.gada 6.decembra lēmumā Nr.212”, Ventspils pilsētas 

domes 2015.gada 8.maija lēmumu Nr.41 “Par grozījumiem 2013.gada 26.jūlija 

lēmumā Nr.145 „Par Ventspils pilsētas domes komisijām un padomēm”, Ventspils 

pilsētas domes 2017. gada 29. septembra lēmumu Nr.159 “Par grozījumiem Ventspils 

pilsētas domes 2013. gada 26. jūlija lēmumā Nr.145 “Par Ventspils pilsētas domes 

komisijām un padomēm””.    

Iepirkumu 

komisijas sastāvs 

  A.Gūtmanis             E. Didrihsone,             E.Feldmane,                 A.Laure 

G. Ikerts, V. Trusevičs, A.Mirvis, 

L.Ivanovska,              I. Pozdejeva, D.Smirnovs,  

A. Damanis,   S.Rozentāle,               V. Jegorova   

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

termiņš un vieta 

2018.gada 20.aprīlī, plkst. 14.
00

, EIS e-konkursu apakšsistēmā, www.eis.gov.lv. 

 

Piedāvājumu 

atvēršana 

Piedāvājumu atvēršana notika 2018.gada 20.aprīlī, plkst.14
00

, vienlaikus EIS sistēmas 

sadaļā “Atvēršana” tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto 

piedāvājumu atvēršanas procesam varēja sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu 

apakšsistēmā. 

Iepirkuma 

noteiktajā termiņā 

saņemtie 

piedāvājumi 

Nr.p.k. Pretendenta nosaukumus Datums un laiks Saimnieciski izdevīgākais  

piedāvājums pēc formulas 

1. SIA „Poligrāfijas aģentūra” 19.04.2018. 

plkst.14:16 

 

33.00 

2. SIA „Masterprint” 20.04.2018. 

plkst.12:18 

33.05 

 

 

 

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


Piedāvājumu 

izvērtēšanas 

kopsavilkums 

Nr. 

p. k. 

Pretendenta 

nosaukums 

Atlases prasību 

atbilstība 

nolikuma 

prasībām 

Kvalifikācijas 

dokumentācijas 

atbilstība 

nolikuma 

prasībām 

Tehniskā 

piedāvājuma 

atbilstība 

nolikuma 

prasībām 

1. SIA 

„Poligrāfijas 

aģentūra” 

atbilst atbilst atbilst 

2. SIA 

„Masterprint” 

atbilst atbilst atbilst 

     
 

Pretendenta 

nosaukums, ar kuru 

nolemts noslēgt 

līgumu 

Par uzvarētājiem atklātā konkursā “Ventspils 2018.gada tūrisma informatīvo 

materiālu izdošana ar piegādi”, ar identifikācijas Nr. OCV2018/5, ar kuru tiks slēgts 

līgums atzīt pretendentu: 

 SIA „Masterprint” 

Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visām daļām 

kopā, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Iepirkuma 

dokumentu noteikumiem. 

Informācija, ja tā ir 

zināma, par to 

iepirkuma līguma 

vai vispārīgās 

vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais 

pretendents 

plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem, 

kā arī 

apakšuzņēmēju 

nosaukumi 

Nav attiecināms 

Pamatojums 

lēmumam par katru 

noraidīto 

pretendentu, kā arī 

par katru 

iepirkuma 

procedūras 

dokumentiem 

neatbilstošu 

piedāvājumu 

Nav attiecināms 

Ja piedāvājumu 

iesniedzis tikai 

viens piegādātājs – 

pamatojums 

iepirkuma 

procedūras 

nepārtraukšanai 

Nav attiecināms 

Lēmuma 

pamatojums, ja 

iepirkuma komisija 

pieņēmusi lēmumu 

pārtraukt vai 

izbeigt iepirkuma 

Nav attiecināms 



procedūru 

Piedāvājuma 

noraidīšanas 

pamatojums, ja 

iepirkuma komisija 

atzinusi 

piedāvājumu par 

nepamatoti lētu 

 Nav attiecināms 

Iemesli, kuru dēļ 

netiek paredzēta 

elektroniska 

piedāvājumu 

iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir 

pienākums 

izmantot 

piedāvājumu 

saņemšanai 

elektroniskās 

informācijas 

sistēmas 

Nav attiecināms 

Konstatētie 

interešu konflikti 

un pasākumi, kas 

veikti to 

novēršanai 

Nav konstatēti 

 


