
 

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU  

 

Iepirkuma 

priekšmets 

 

Ident.nr. 

Lēmuma 

pieņemšanas 

datums 

Lēmuma 

publicēšanas 

datums 

Pretendenti, piedāvājuma cena 

(bez PVN) 

Pamatojums noraidītajiem 

pretendentiem 

Pieņemtais lēmums 

 

Baltijas jūras 

kopīga jūras 

telpiskās 

plānošanas 

reģionālā ietvara 

ieviešanas 

novērtējums 

VRAA/2018/ 

11/VASAB/MI 

11.10.2018. 12.10.2018 s.Pro-sustainable projects GmbH, 

reģ. Nr HRB 117660B, 

piedāvājums iesniegts 2018.gada 

17.jūlijā plkst.11.50, piedāvātā 

līgumcena EUR 27000,00, bez 

PVN; 

Biedrība “Baltijas Vides Forums”, 

reģ. Nr. 40008075450, piedāvājums 

iesniegts 2018.gada 18.jūlijā 

plkst.14.34, piedāvātā līgumcena 

EUR 28250,00, bez PVN. 

 

S.Pro-sustainable projects 

GmbH iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības netiek 

piešķirtas,  jo S.Pro-sustainable 

projects GmbH, pamatojoties uz 

iepirkuma nolikuma 

11.9.4.punktu, izslēgta no dalības 

iepirkumā, jo S.Pro-sustainable 

projects GmbH nav iesniegusi 

dokumentus, kuri apliecina, ka uz 

pretendenta norādīto personu Dr. 

Kira Gee, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai pierādītu 

kvalifikāciju, nav attiecināms 

Latvijas Republikas Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astotās 

daļas 2.punktā paredzētais 

izslēgšanas nosacījums 

(pretendentam un pretendenta 

norādītajai personai, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu kvalifikāciju, 

piedāvājuma iesniegšanas pēdējā 

dienā (2018.gada 18.jūlijā) vai 

dienā, kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu 

(2018.gada 21.augusts) Latvijā 

vai valstī, kurā tas reģistrēts vai 

kurā atrodas tā pastāvīgā 

dzīvesvieta nav nodokļu parāds, 

tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 euro). 

S.Pro-sustainable projects GmbH 

iesniegtā 28.09.2018 SHUFA-

BonitatsAuskunft 31.08.2018 

izziņa nesatur informāciju par to, 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

9.panta trīspadsmito daļu un  iepirkuma 

nolikuma 12.1.punktu, komisija nolēma 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt 

Biedrībai “Baltijas Vides Forums”, reģ. Nr. 

40008075450, kura piedāvāja nolikuma 

prasībām atbilstošu saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko 

cenu EUR 28250,00 bez PVN. 

 



Iepirkuma 

priekšmets 

 

Ident.nr. 

Lēmuma 

pieņemšanas 

datums 

Lēmuma 

publicēšanas 

datums 

Pretendenti, piedāvājuma cena 

(bez PVN) 

Pamatojums noraidītajiem 

pretendentiem 

Pieņemtais lēmums 

ka Dr. Kira Gee piedāvājuma 

iesniegšanas pēdējā dienā 

(2018.gada 18.jūlijā) vai dienā, 

kad pieņemts lēmums par 

iespējamu iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu 

(2018.gada 21.augusts) Latvijā 

vai valstī, kurā tā reģistrēta vai 

kurā atrodas tās pastāvīgā 

dzīvesvieta nav nodokļu parāds, 

tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no 

valstīm pārsniedz 150 euro. 

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1.punktu iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Iepirkumu uzraudzības 

birojam var iesniegt 10 (desmit) dienu laikā pēc dienas, kad informācija par iepirkuma rezultātiem (lēmums) nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, 

izmantojot drošu elektronisko parakstu.  

 


