
 

OTRĀS RAKSTISKĀS IZSOLES 
 

“Par telpu iznomāšanu hokeja piederumu tirdzniecības vietas ierīkošanai” 
 

PRETENDENTA UN TĀ IESNIEGTĀ PIEDĀVĀJUMA 

PAPILDUS VĒRTĒŠANS PROTOKOLS Nr. 4-4 
 

Valmierā, 2017.gada 26.jūlijā 
 

Sanāksme sasaukta un atklāta pulksten 10:00 

Sanāksme slēgta pulksten 10:40 
 

[1] VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA: 

1.Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:  

1.1.Pasūtītāja nosaukums:  

SIA “Vidzemes Olimpiskais centrs” 

1.2.Reģistrācijas numurs:  

54103025871 

1.3.Juridiskā adrese:  

Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201 
 

2.Pasūtītāja iepirkumu komisijas kā pastāvīgi funkcionējošas institūcijas, turpmāk – 

Iepirkumu komisija, izveidošanas pamats un sastāvs: 

2.1.Iepirkumu komisijas izveidošanas pamats:  

“Vidzemes Olimpiskais centrs” SIA, turpmāk – Vidzemes Olimpiskais centrs, 2016.gada 

29.februāra valdes sēdes lēmums (protokols Nr.3/2016). 

2.2.Iepirkumu komisijas sastāvs: 

Iepirkumu komisijas 

sastāvs 

Iepirkumu komisijas 

locekļa vārds, uzvārds 

Iepirkumu komisijas locekļa 

ieņemamais amats Vidzemes 

Olimpiskajā centrā 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja 

Zane Irbe Vidzemes Olimpiskā centra juriste 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja vietniece 

Sanita Ēvele Vidzemes Olimpiskā centra 

grāmatvede 

Iepirkumu komisijas locekle Zane Zēvalde Vidzemes Olimpiskā centra lietvede 

Iepirkumu komisijas locekle Iluta Urbanoviča Vidzemes Olimpiskā centra 

struktūrvienības “SPA rehabilitācijas 

centrs” vadītāja 

Iepirkumu komisijas locekle Monta Martinsone Vidzemes Olimpiskā centra 

struktūrvienības “viesnīca 

“Naktsmājas”” vadītāja 
 

3. Otrās rakstiskās izsoles priekšmets ir telpu iznomāšanu ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai Sabiedrības struktūrvienībā: “Sporta komplekss” Rīga ielā 91,Valmierā un 

“Peldbaseina komplekss”. 
 

4.Paziņojums par procedūru publicēts Pasūtītāja mājaslapā www.voc.lv, sadaļā “Iepirkumi”. 
 

5. Pretendentiem noteiktās prasības, kritēriji, kas tiks ņemti vērā, no prasībām atbilstošiem 

piedāvājumiem, ietvertas noteikumos par dalību procedūrā. 
 

6.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 17.07.2017. līdz pulksten 11:00. 
 

[2] DARBA GAITA: 

Sanāksmi vada: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece – Sanita Ēvele; 
 

http://www.voc.lv/


Sanāksmē bez Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja piedalās: 

Iepirkumu komisijas locekle – Zane Zēvalde; 

Iepirkumu komisijas locekle – Monta Martinsone; 

Iepirkumu komisijas locekle – Iluta Urbanoviča. 
 

Sanāksmē nepiedalās: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – Zane Irbe. 
 

Sanāksmi protokolē – Iepirkumu komisijas sekretārs: 

Vidzemes Olimpiskā centra lietvede Zane Zēvalde 
 

7. Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, kā arī to piedāvātās cenas: 
Pretendents Piedāvājuma 

iesniegšanas datums 

Piedāvātā kopējā līgumcena 

mēnesī EUR, bez pievienotā 

vērtības nodokļa 

SIA “HOKEJAM.LV”, 

vienotais reģistrācijas Nr.40103334883, 

juridiskā adrese – Dienvidu iela 3k/2-17, 

Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 

 

17.07.2017. 

pulksten 10:27 

509,64 

(pieci simti deviņi eiro un 

64 eiro centi) 

SIA “Sports Lukss” 

Vienotais reģ. Nr.40103087159 

Juridiskā adrese – Augšiela1, Rīga, LV-

1009 

 

17.07.2017. 

Pulksten 10:45 

424,19 

(četri simti divdesmit četri 

eiro un 19 eiro centi) 

 

8. Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kārtu rezultāti: 

8.1.1. Abu pretendentu iesniegtais piedāvājums ir noformēts atbilstoši instrukcijas 

prasībām, un tas satur visus instrukcijā pretendentiem pieprasītos dokumentus, kuri saturiskā 

ziņā ir atbilstoši. 

Pretendents atbilst instrukcijā izvirzītajām prasībām pretendenta profesionālajai darbībai, 

saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim un tehniskajām un profesionālajām spējām, ko 

apliecina pretendenta iesniegtie dokumenti. 

8.1.2. Abi pretendenti sava piedāvājuma sastāvos esošo tehnisko piedāvājumu ir 

iesnieguši par visu priekšmeta apjomu, kas atbilst instrukcijas prasībām un Vidzemes Olimpiskā 

centra kā pasūtītāja vajadzībām. 

8.1.3. Abi pretendenti sava piedāvājuma sastāvos esošo finanšu piedāvājumu ir iesnieguši 

par visu priekšmeta apjomu, kas atbilst instrukcijas prasībām un pasūtītāja vajadzībām. 

Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā, tā sastāvā esošajā finanšu piedāvājumā aritmētiskās 

kļūdas netika konstatētas. 

Nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmes netika konstatētas. 
   

[2] DARBA GAITA: 

Sanāksmi vada: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece – Sanita Ēvele; 
 

Sanāksmē bez Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja piedalās: 

Iepirkumu komisijas locekle – Zane Zēvalde; 

Iepirkumu komisijas locekle – Monta Martinsone; 

Iepirkumu komisijas locekle – Iluta Urbanoviča. 
 

Sanāksmē nepiedalās: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – Zane Irbe. 
 

Sanāksmi protokolē – Iepirkumu komisijas sekretārs: 

Vidzemes Olimpiskā centra lietvede Zane Zēvalde 
 

 

 

 

 

 



Sanāksmes darba kārtības jautājums: 

[1] Otrās rakstiskās izsoles “Par telpu iznomāšanu hokeja piederumu tirdzniecības 

vietas ierīkošanai” ietvaros piedāvājuma iesniegušā pretendenta un tā piedāvājuma 

vērtēšana. 
 

Sanāksmes darba kārtības jautājums Nr.1: 

Ziņo Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece Sanita Ēvele - pēc piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu 

vai vairākus piedāvājumus. Saskaņā Vidzemes Olimpiskā centra Iepirkumu komisijas procedūras 

ietvaros pieņemtajiem lēmumiem ir veicama SIA “HOKEJAM.LV”, kā pretendenta, kuram tika 

piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pārbaude attiecībā uz pretendentu izslēgšanas no dalības izsolē 

apstākļu esamību/neesamību. 
 

1. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudes attiecībā uz 

pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkuma apstākļu esamību/neesamību, vērtēšana: 

Ievērojot apstākli, ka abi pretendenti kvalificējušies izsoles procedūrai pilnā apmērā, 

Iepirkumu komisija vērtē pretendentu piedāvājumus saskaņā ar procedūras instrukcijas 12.punktu 

un ņemot vērā pretendentu iesniegtos piedāvājumus (skat. šī lēmuma 7.punktu). 
 

2. Tika pārbaudīta informācija par SIA “HOKEJAM.LV”, kā pretendentu, kuram saskaņā ar 

Vidzemes Olimpiskā centra Iepirkumu komisijas pieņemtajiem lēmumiem, būtu piešķiramas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, un tās ietvaros tika konstatēts, ka nav pasludināts pretendenta 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā 

bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

Iepirkumu komisija norāda, ka pretendentam NAV konstatēts VID administrēto nodokļu 

parāds, kas lielāks par EUR 150 (viens simts piecdesmit eiro), ko apliecinājis arī pats Pretendents, 

iesniedzot EDS (elektroniskās deklarēšanas sistēmā) sagatavotu izziņu. Pretendents minēto izziņu 

ir apliecinājis un ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu, tomēr Iepirkumu komisija vēlējās 

pārbaudīt aktuālo informāciju. Iesniegtās ziņas 2017.gada 26.jūlijā pārbaudījusi arī Iepirkumu 

komisija, ņemot vērā VID (Valsts ieņēmumu dienesta) publisko datu bāžu sniegto informāciju un 

VID noteikto informācijas atjaunošanas kārtību.  
 

2.1.Iepirkumu komisijas lēmums par uzvarētāju: 

Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 4 (četrām) balsīm „Par” (Sanita Ēvele, Zane 

Zēvalde, Monta Martinsone un Iluta Urbanoviča), „Pret” nav, “Atturas” nav, nolemj: 

1. Atzīt par uzvarētāju SIA “HOKEJAM.LV”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103334883, 

juridiskā adrese – Dienvidu iela 3k/2-17, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169, kā pretendentu, 

kurš iesniedzis instrukcijā izvirzītajām prasībām atbilstošu piedāvājumu; 

2. Informēt pretendentus par pieņemto lēmumu, 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, kā arī nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam 

Vidzemes Olimpiskā centra mājaslapā internetā. 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

____________________________ Sanita Ēvele 

Komisijas locekles:   

____________________________ Zane Zēvalde 

 

____________________________ Monta Martinsone 

 

____________________________ Iluta Urbanoviča 

Iepirkumu komisijas sekretāre: 

____________________________ Zane Zēvalde 


