
SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA 

IEPIRKUMA KOMISIJAS 

LĒMUMS 
(Iepirkuma komisijas 2019. gada 4. marta sēdes protokols Nr.4) 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkums 

Nr. SPRK 2018/473 

“EKONOMISKĀS PĀRŅEMAMĪBAS PĀRBAUDES (ERT) MODEĻA 

IZSTRĀDE” 

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:  

 

Pretendenta nosaukums  Piedāvātā līgumcena 

EUR bez PVN 

WIK-Consult GmbH  41000,00 

 

2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji (saskaņā ar iepirkuma nolikumu): 

2.1. pretendentu piedāvājumu atbilstības iepirkuma nolikumam vērtēšanu iepirkumu 

komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu klātbūtnes; 

2.2. Iepirkumu komisija var neizskatīt pretendenta piedāvājumu un noraida vai izslēdz 

pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents: 

2.2.1. iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas; 

2.2.2. vispār nav sniedzis ziņas; 

2.2.3. piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši noteiktajām prasībām; 

2.2.4. pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu; 

2.2.5. pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. 

2.3. par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no dalības 

iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu un 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto, 

un finanšu piedāvājumā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu -  

zemāko cenu (Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN). 

 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav. 

 

4. Par uzvarētāju noteiktais pretendents un tā salīdzinošās priekšrocības: 

 

 

 

Uzvarētāja 

nosaukums 
Salīdzinošās priekšrocības 

WIK-Consult 

GmbH 

Iepirkuma komisija:  

− ņemot vērā, ka pretendents WIK-Consult GmbH iesniedza Iepirkuma 

nolikumam atbilstošu piedāvājumu; 



− ņemot vērā, ka pretendenta WIK-Consult GmbH finanšu 

piedāvājumā piedāvātā kopējā līgumcena (Piedāvātā līgumcena EUR 

bez PVN) nepārsniedz paredzamo līgumcenu; 

− ņemot vērā, ka pretendents WIK-Consult GmbH nav izslēdzams no 

dalības Iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

astotās daļas nosacījumiem; 

− ņemot vērā, ka pretendents WIK-Consult GmbH nav izslēdzams no 

dalības Iepirkumā saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likumā 11.1 panta nosacījumiem; 

− ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 26. un 51.pantā noteikto; 

− ņemot vērā, ka pretendents piedāvājumā ierosinājumu veidā izteicis 

priekšlikumus par iepirkuma līguma grozījumiem, 

− ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi 

- nodrošināt: 

✓ iepirkumu atklātumu; 

✓ piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi 

pret tiem; 

✓ pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā 

risku, 

 

kā arī 

− pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 21.3. punktu, kurš noteic, ka 

“par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši 

iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, 

nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta astoto daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto, un finanšu 

piedāvājumā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu - 

zemāko cenu (Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN)”; 

− pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta 13. daļu kura 

noteic, ka iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst 

pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības 

iepirkumā saskaņā ar 9. panta astoto daļu; 

− pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 19.daļu, kura 

noteic, ka “Grozījumus iepirkuma līgumā, kas noslēdzams šajā pantā 

noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot šā likuma 61. pantu.” 

 

nolēma: atzīt WIK-Consult GmbH par Iepirkuma uzvarētāju un piešķirt tai 

tiesības slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 

nosacījumiem, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, par 

kopējo līguma summu - EUR 41000,00 (neskaitot PVN) apmērā. 

 

 

5. Lēmuma pieņemšanas datums: 2019. gada 4. martā. 

 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešajai daļai, pretendents, 

kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, 

ir tiesīgs pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums


dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās 

tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs           _______________________                   A. Zverovs 

 


