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ZEMGALES REĢIONĀLĀS ENERĢĒTIKAS AĢENTŪRAS IEPIRKUMU KOMISIJA 

(Apstiprināta ar 31.08.2015. rīkojumu Nr.02/19) 

 

PROTOKOLS Nr. 11/2015-04 
Par iepirkumu  

„Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana” 

ID Nr. ZREA/2015/01 

 

Jelgava, 2015. gada 13.oktobrī 

 

Iepirkumu komisijas sēde atklāta plkst. 10:00. 

 

Sēdē piedalās iepirkumu komisijas locekļi: Jurijs Strods, Kristīne Cimermane un Ināra Krīgere. 

 

Ir nepieciešamais kvorums lēmumu pieņemšanai. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs un sēdes vadītājs: Jurijs Strods. 
 

Sēdes darba kārtība: 

1. pretendentu papildus iesniegtās informācijas vērtēšana un visu saņemto pretendentu 

finanšu piedāvājuma apkopojuma vērtēšana; 

2. līguma slēgšanas tiesību piešķiršana; 

3. citi jautājumi. 

1. K.Cimermane informē, ka SIA “RT Tulkojumi” nav iesniegusi apliecinājumu par 

nodokļu parādu neesamību 07.09.2015., kas pārsniedz 150 Euro, bet atzinusi, ka uz šo datumu 

nodokļu parāds ir bijusi (08.10.2015., plkst. 15:32). 

2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta 5.daļas 2. Punktu, iepirkumu komisija 

vienbalsīgi nolemj: 

a) Izslēgt pretendentu SIA “RT Tulkojumi” no dalības iepirkumā sakarā ar to, ka tam 

ir konstatēti nodokļu parādi uz 07.09.2015., kas pārsniedz 150 Euro; 

b) Virzīt pārējos piedāvājumus vērtēšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumā 

noteiktajiem kritērijiem. 
 

Iepirkumu komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar nolikuma 4.punktā noteiktajiem kritērijiem: 
 

Nr. Pretendents Iesniegšanas laiks Vērtējamā cena, 

EUR (bez PVN) 

Vērtējamie 

punkti 

Rakstiskās 

tulkošanas daļa 

Mutiskās 

tulkošanas daļa 

1. Irīda Bauze 15.09.2015., plkst. 11:00 17,00 - 

2. SIA „Amber Line” 16.09.2015., plkst. 10:05 8,86 - 

3. SIA „Linearis” 16.09.2015., plkst. 11:20 11,90 - 
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4. SIA „Language Master 

International” 

17.09.2015., plkst. 10:50 16,50 3030 punkti 

 

 

Rakstiskās tulkošanas daļā lētākās cenas piedāvājumu iesniedzis pretendents SIA “Amber Line”, 

kam piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

Mutiskās tulkošanas daļā, kā vienīgais atbilstošais piedāvājums ir SIA „LMI Translations”, kam 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

Iepirkumu komisijai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta 5. daļu, jāveic informācijas 

pieprasījumu par pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstību 

izslēgšanas noteikumiem. 

 

 

Citu jautājumu darba kārtībā nav. 

 

 
 

 

Sēde slēgta 13.10.2015. plkst. 11:00 
 
 

Komisijas locekļi: 

 

Jurijs Strods 

 

  

Kristīne Cimermane 

 

  

Ināra Krīgere 

 

 

 


