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Ziņojums par iepirkumu 
“Par informatīvo un reklāmas materiālu druku un piegādi”,  

LRTIB/2018/3 
 

Pasūtītājs, kas organizē 
iepirkumu 

SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV 3401 
Vienotais reģistrācijas Nr.40003302839 

Pasūtītājs, kas slēdz 
iepirkuma līgumu 

SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” 
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV 3401 
Vienotais reģistrācijas Nr.40003302839 

Iepirkuma identifikācijas 
numurs 

LRTIB/2018/3 

Iepirkuma veikšanas kārtība Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. Panta nosacījumiem 

Līguma priekšmets 
Informatīvo tūrisma materiālu (ceļveži, kartes, brošūras) un reklāmas 
materiālu sagatavošana drukāšanai, materiālu drukāšana un 
materiālu piegāde 

Līguma izpildes termiņš 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas 

CPV kods 79800000-2 - Iespiešanas un saistītie pakalpojumi. 

Paziņojums par plānoto 
līgumu publicēts 
www.iub.gov.lv 

14.12.2018. 

Iepirkuma komisijas 
izveidošanas pamatojums 

Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja rīkojums 2018. gada 14. 
decembrī, Nr 3. „Par iepirkuma komisijas izveidošanu iepirkumam 
LRTIB/2018/3 “Par informatīvo un reklāmas materiālu druku un 
piegādi” 

Iepirkuma komisijas sastāvs 
LRTIB valdes priekšsēdētāja  INTA ŠORIŅA, 
LRTIB mārketinga speciāliste LINDA PUNGA, 
LRTIB attīstības speciāliste AGITA VUCENA 

Iepirkuma procedūras 
dokumentu sagatavotāji 

Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa un 
mārketinga speciāliste Linda Punga 

Piedāvājuma izvēles kritērijs 
un vērtēšanas kārtība 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir 
līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā piedāvāto kopējo cenu un 
piedāvājuma kvalitātes novērtējumu. 
Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst 
nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu un 
atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām. 
 

Piedāvājuma iesniegšanas 
vieta, datums, laiks 

Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV 3401 
Līdz 9.01.2019., plkst. 17:00 
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Pretendentu saraksts Reģistrācijas Nr. 
Piedāvātā līgumcena EUR,  
bez PVN 

SIA “CORPORATE” 40003697160 EUR 21 965,00 

SIA “VEITERS 
KORPORĀCIJA” 

40003687196 EUR 35 100,00 

SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA” 40003309555 EUR 32 880,00 

Iepirkuma komisijas lēmums 

Komisija konstatē, ka SIA „CORPORATE” iesniegtie dokumenti nav pietiekami piedāvājuma vērtēšanai 
(nav iesniegts 3.6.2. punktā prasītais Līguma izpildes kvalitātes nodrošināšanas plāns) un pamatojoties 
uz iepirkuma nolikuma 4.2.3.punktu “Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai 
ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā”, SIA CORPORATE piedāvājums 
turpmāk netiek vērtēts. 
 
Komisija balstoties uz Iepirkuma iepirkumam “Par informatīvo un reklāmas materiālu druku un piegādi”, 
LRTIB/2018/3 nolikumā 4.2.1 punktu, pārbaudot atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību 
pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un izvērtējot piedāvājumus saskaņā ar 
nolikuma 4.3.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, konstatē, ka līguma slēgšanas tiesības 
piešķiramas SIA “VEITERS KORPORĀCIJA” (reģistrācijas numurs 40003687196), iesniegtais 
piedāvājums novērtēts ar augstāko kopējo punktu skaitu – 96,2 (deviņdesmit seši punkti un 2 
desmitdaļas) punkti. 

Pretendentu saraksts Reģistrācijas Nr. 
Atbilstoši Komisijas 
vērtējumam pretendentiem 
piešķirtie punkti: 

SIA “VEITERS 
KORPORĀCIJA” 

40003687196 96,2 

SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA” 40003309555 95 

Iepirkuma komisijas lēmuma  
pieņemšanas datums 

31.01.2018. 

Ziņojuma sagatavošanas 
vieta un laiks 

Liepāja, 4.02.2019. 

 
 
 
Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadītāja Inta Šoriņa 


