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NORAKSTS 

Biedrības „Kurzemes tūrisma asociācija” 

Reģ.nr. 40008061446 

Baznīcas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 

Iepirkuma Nr.KTA 2013/4/CB59 

“ Velomaršrutu brošūru izveide, tulkošana un izdošana” 

Iepirkuma komisijas sēdes  

PROTOKOLS 

Nr.4 

 

Kuldīgā, 2013.gada 9.septembrī, plkst. 10:00  

Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ingrīda Smuškova 

Piedalās komisijas locekļi: Zane Gaile, Inese Roze 

Protokolē: Jana Bergmane 

Pieaicinātā persona: Jana Bergmane 

Komisijas pilnvarojuma pamatojums: Biedrības „Kurzemes tūrisma asociācija” 

valdes 2012.gada1.jūnija rīkojums 

Nr.5/CB59 

Iepirkuma identifikācijas Nr. KTA 2013/4/CB59 

Pasūtītājs Biedrība „Kurzemes tūrisma asociācija” 

Iepirkuma nosaukums Velomaršrutu brošūru izveide, tulkošana un 

izdošana 

Apspriežamie jautājumi:  

1. Piedāvājumu izvērtēšana un uzvarētāja noteikšana 1. un 3.daļā 

2. Līguma noslēgšana 

 

1. Piedāvājumu izvērtēšana un uzvarētāja noteikšana 1. un 3.daļā 

1.1.  J.Bergmane informē, ka ir saņemtas izziņa no Uzņēmuma reģistra, kas apliecina, ka SIA 

„Karšu izdevniecība Jāņa sēta” nav pasludināta par maksātnespējīgu, nav uzsākts tās 

likvidācijas process.  Ir veiktas izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzes, kuras 

apliecina SIA „ Karšu izdevniecība Jāņa sēta” atbilstību Publisko iepirkumu likuma 

8.
1
panta piektajai daļai. 

1.2. Iepirkumu komisijas locekļi iepazīstas ar saņemto informāciju. 

1.3. I.Smuškova ierosina, ņemot vērā, ka SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”  ir vienīgais 

pretendents Iepirkuma 1. un 3.daļā, ka tas atblst visām Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām un ir iesniedzi atbilstošu piedāvājumu, noteikt SIA „Karšu izdevniecība Jāņa 

sēta”  par uzvarētāju Iepirkuma 1. un 3.daļā ar šādām līguma cenām: 



2 

1.3.1. Iepirkuma 1.daļa: 11 170,00 LVL bez PVN; 

1.3.2. Iepirkma 3.daļā, izvēloties piedāvājuma 2.variantu, ar līguma cenu 16 600,00 LVL bez 

PVN. 

1.4. Iepirkumu komisijas locekļi vienbalsīgi nolemj atzīt SIA „Karšu izdevniecība Jāņa 

sēta”  paruzvarētāju Iepirkuma 1. un 3.dalā. 

1.5. Iepirkumu komisija uzdod J.Bergmanei nodrošināt lēmuma noraksta publikāciju 

biedrības „Kurzemes tūrisma asociācija” mājas lapā, paziņot SIA „Karšu izdevniecība 

Jāņa sēta” par pieņemto lēmumu. 

2. Līguma noslēgšana 

Iepirkumu komisija uzdod J.Bergmanei organizēt iepirkuma līguma noslēgšanu, publicēt 

paziņojumu par tā noslēgšanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un nodrošināt noslēgtā 

līguma publikāciju biedrības „Kurzemes tūrisma asociācija” mājas lapā. 

Sēde slēgta: 11:00 

Pielikumā: Vēstule no Uzņēmumu reģistra un izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapas. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja: (personiskais paraksts) I.Smuškova 

 

Protokolētāja: (personiskais paraksts) J.Bergmane 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Biedrības „ Kurzemes tūrisma asociācija”  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 

Ingrīda Smuškova 

 

__________________________ 

Kuldīgā, 2013.gada 9.septembrī 

 

 

 

 


