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V.Vesperis informē, ka 18.10.2016. PKC tika saņemta 17.10.2016. Estravel Latvia – AS Estravel 

filiāles Latvijā vēstule Nr.I-08-17/10/2016 “Par pretendentu brīvas konkurences ierobežošanu 

iepirkumā “Komandējumu un darba braucienu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana”, 

Identif.Nr.: PKC 2016/2016/PKC-26”, PKC reģ.Nr.1.2-2/54 (vēstules kopija nosūtīta Iepirkumu 

uzraudzības birojam).  Vēstulē tiek lūgts apturēt iepirkuma procedūru un pārstrādāt iepirkuma 

nolikuma nosacījumus, paužot viedokli, ka iepirkuma nolikuma 4.9.punktā minētā atlases prasība – 

pretendentiem nodrošināt vismaz divu globālās rezervēšanas sistēmu lietošanu pasūtījuma izpildē, ir 

lieka un ierobežo godīgu konkurenci. 

No Iepirkuma uzraudzības biroja 18.10.2016. tika saņemta elektroniski parakstīta vēstule Nr.4-

9/3184 “Par iesniegumu” (PKC reģ.Nr.: 1.2-2/54/1), nosūtīta Estravel Latvia – AS Estravel filiālei 

Latvijā (PKC zināšanai), kurā IUB informē, ka, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta otro 

daļu šo likumu attiecina uz šā panta pirmajā daļā minētajām iepirkuma procedūrām, ja publisku 

piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 42 000 euro vai lielāka un publisku 

būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 170 000 euro vai lielāka; slēdzot būvdarbu, piegādes vai 

pakalpojumu līgumus, ja to paredzamā līgumcena ir mazāka par minētajām līgumcenu robežām, bet 

vienāda ar 4000 euro vai lielāka piegādes vai pakalpojumu līgumiem un vienāda ar 14 000 euro vai 

lielāka būvdarbu līgumiem, pasūtītājs nepiemēro šā panta pirmajā daļā minētās iepirkuma 

procedūras, bet iepirkumu veic šā likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā. 
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Balstoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā IUB mājaslapā 

publicēto paziņojumu par plānoto līgumu, IUB secina, ka Pārresoru koordinācijas centra iepirkums 

nav Publisko iepirkumu likumā minētā iepirkuma procedūra. Tā kā Estravel Latvia – AS Estravel 

filiāles Latvijā iesniegumā minētais iepirkums nav iepirkuma procedūra, uz ko attiektos Publisko 

iepirkumu likums, Iepirkumu uzraudzības biroja kompetencē atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

81.panta 1. un 7.punktam neietilpst iesnieguma izskatīšana par minētā iepirkuma veikšanu. 

Vienlaicīgi IUB informē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmitajai daļai 

pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas 

uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

V.Vesperis informē, ka Estravel Latvia – AS Estravel filiāle nav sniegusi piedāvājumu šajā 

iepirkumā.  Jāņem vērā, ka pakalpojuma sniedzēja iespēja aviobiļešu rezervēšanā izmantot 2 globālās 

aviobiļešu rezervēšanas sistēmas sniedz iespēju piedāvāt plašāku lidojumu variantu klāstu, turklāt 

nodrošina pakalpojumu sniegšanas operativitāti un pieejamību jebkurā laikā. Divu aviobiļešu 

rezervēšanas sistēmu pieejamība arī ļauj salīdzināt cenas un atsevišķos gadījumos ir iespēja piedāvāt 

klientam arī izdevīgāku cenu. Divas rezervēšanas sistēma ir arī dubulta drošība, kā, piemēram, 

gadījumos, ja kādai no sistēmai ir tehniskas problēmas un tā nedarbojas, tad tiek izmantota otra 

sistēma, lai nodrošinātu nepārtrauktu pasūtītāja pasūtījumu izpildi. Turklāt vairākas globālās 

rezervēšanas sistēmas vienlaicīgi Latvijā lieto vairāki iespējamie pakalpojumu sniedzēji, līdz ar to 

nosacījums nevar būt konkurenci ierobežojošs, bet ir pamatota kvalitatīva pretendenta atlases prasība. 

 

Iepirkuma komisija nolemj sagatavot atbildes vēstuli Estravel Latvia – AS Estravel filiālei, kurā 

norādīt, ka iepirkuma komisija neuzskata Estravel Latvia minētos iebildumus par pamatotiem, kā 

arī informēt, ka iepirkuma procedūra netiek apturēta. 

 

1. Pretendentu atbilstības atlases prasībām izvērtēšana 

 

Iepirkuma komisija vērtē pretendentu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām atlases prasībām un 

konstatē, ka : 

1) Pretendents SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel”: 

 ir juridiska persona.  Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā; 

 līguma izpildē Pretendents nebalstīsies uz citu personu iespējām un netiks piesaistīti 

apakšuzņēmēji; 

 pretendents ir reģistrēts tūrisma aģentu un tūrisma operatoru (TATO) datubāzē 

(http://tato.em.gov.lv/) atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 353 

“Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, 

kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo 

informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību”, reģ. Nr. TATO-2010-235 

(http://tato.em.gov.lv/site/list?tato=TATO-2010-

235&enterprise=&reg_number=&searchf_all=);  

 pretendents ir Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (International Air Transport 

Association) (IATA)) biedrs un pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs 

IATA sertifikāts Nr.67-320190. Pretendents ir iesniedzis sertifikāta kopiju (piedāvājuma 7.lpp.); 

 pretendents ir Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācijas (ALTA) biedrs 

(http://www.alta.net.lv/lv/alta/alta-biedri/item/Express%20Travel); 

 pretendents pakalpojumu sniegšanā izmanto 2 (divas) globālās aviobiļešu rezervēšanas sistēmas 

(Amadeus un Galileo), ko apliecina iesniegtie dokumenti:   

1) SIA “Amadeus Latvija” 05.10.2016. izsniegtas izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents 

ir sistēmas lietotājs (piedāvājuma 20.lpp.); 

2) SIA “Travelport Baltija” 05.10.2016. izsniegta apliecinājuma, ka pretendents  izmanto 

Galileo rezervēšanas sistēmas kopiju (piedāvājuma21.lpp.); 

http://tato.em.gov.lv/
http://tato.em.gov.lv/site/list?tato=TATO-2010-235&enterprise=&reg_number=&searchf_all
http://tato.em.gov.lv/site/list?tato=TATO-2010-235&enterprise=&reg_number=&searchf_all
http://www.alta.net.lv/lv/alta/alta-biedri/item/Express%20Travel
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 pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir ne mazāks kā 

100 000,00 EUR (pretendents sniedzis apliecinājumu (piedāvājuma 26.lpp); 2013.-2015.g. 

vidējais apgrozījums gadā ir 4,1 milj. euro); 

 pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas ir pieredze 

Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanas jomā. Pieredzi apliecina iepriekšējo 3 

(trīs) gadu laikā noslēgtie līgumi, no kuriem vismaz 3 (trīs) ir pēc apjoma līdzvērtīgs 

pretendenta piedāvājumam. Pretendents uzrādījis informāciju par 11 ilgtermiņa līgumiem, kas 

noslēgti laika posmā no 2002.-2014.gadam un tiek turpināti šobrīd, visi norādītie līgumi apjoma 

ziņā pārsniedz pasūtītāja prasības; 

 pretendents nodrošina 2 (divus) darbiniekus, kuri būs tieši atbildīgi par pasūtījumu apkalpošanu 

un aizvietos viens otru prombūtnes laikā, un kuriem iepriekšējā gada laikā ir pieredze līdzīga 

iepirkuma priekšmeta nodrošināšanā (pieredzi apliecina pievienotie darbinieku CV); 

 attiecībā uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā 

norādītie izslēgšanas nosacījumi. Protokolam tiek pievienotas 28.10.2016 e-izziņu Sērija NO 

Nr.30988753-5457199; NO Nr.30988753-5457236 un URA Nr.30988757-5457233izdrukas). 

 
2) Pretendents SIA “Transport Business Service”: 

 ir juridiska persona.  Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā; 

 līguma izpildē Pretendents nebalstīsies uz citu personu iespējām un netiks piesaistīti 

apakšuzņēmēji; 

 pretendents ir reģistrēts tūrisma aģentu un tūrisma operatoru (TATO) datubāzē 

(http://tato.em.gov.lv/) atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 353 

“Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, 

kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo 

informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību”, reģ. Nr. TATO-2010-36 

(http://tato.em.gov.lv/site/list?tato=TATO-2010-36&enterprise=&reg_number=&searchf_all=);  

 pretendents ir Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (International Air Transport 

Association) (IATA)) biedrs un pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs 

IATA sertifikāts Nr.67-320024. Pretendents ir iesniedzis sertifikāta kopiju (piedāvājuma 7.lpp.); 

 pretendents ir Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācijas (ALTA) biedrs 

(http://www.alta.net.lv/lv/alta/alta-biedri/item/TBS); 

 pretendents pakalpojumu sniegšanā izmanto 1 (vienu) globālās aviobiļešu rezervēšanas sistēmu 

(Amadeus), ko apliecina pretendenta parakstīts 14.102016. apliecinājums (piedāvājuma 11.lpp.). 

Pretendents ir iesniedzis SIA “Amadeus Latvija” 14.10.2016. vēstules kopiju, kas informē par 

Amadeus datu bāzes pieejamību, taču neapliecina, ka pretendents ir Amadeus sistēmas lietotājs. 

Amadeus sistēmas lietošanu netieši apstiprina pretendenta tehniskajam piedāvājumam 

pievienotais SIA “Amadeus Latvija” 07.10.2016. pretendentam izsniegtais apliecinājums par to, 

ka Amadeus sitēmā ir veikta lidojuma Rīga-Parīze-Rīga rezervācija; 

 pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir ne mazāks kā 

100 000,00 EUR (pretendents sniedzis grāmatvedības izziņas kopiju (piedāvājuma 36.lpp); 

2013.-2015.g. vidējais apgrozījums gadā ir 5,9 milj. euro); 

 pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas ir pieredze 

Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanas jomā. Pieredzi apliecina iepriekšējo 3 

(trīs) gadu laikā noslēgtie līgumi, no kuriem vismaz 3 (trīs) ir pēc apjoma līdzvērtīgs 

pretendenta piedāvājumam. Pretendents uzrādījis informāciju par 5 ilgtermiņa līgumiem, kas 

noslēgti 2013.gadā un tiek turpināti šobrīd, 4 (četri) norādītie līgumi apjoma ziņā pārsniedz 

pasūtītāja prasības; 

 pretendents nodrošina 2 (divus) darbiniekus, kuri būs tieši atbildīgi par pasūtījumu apkalpošanu 

un aizvietos viens otru prombūtnes laikā. Pretendents nav sniedzis darbinieku profesionālās 

pieredzes aprakstu; 

http://tato.em.gov.lv/
http://tato.em.gov.lv/site/list?tato=TATO-2010-36&enterprise=&reg_number=&searchf_all
http://www.alta.net.lv/lv/alta/alta-biedri/item/TBS
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 attiecībā uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā 

norādītie izslēgšanas nosacījumi. Protokolam tiek pievienotas 28.10.2016 e-izziņu NO 

Nr.30988753-5457195; NO Nr.30988753-5457235 un URA Nr. 30988757-5457232 izdrukas). 

 
3) Pretendents SIA “Averoja”: 

 ir juridiska persona.  Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā; 

 līguma izpildē Pretendents nebalstīsies uz citu personu iespējām un netiks piesaistīti 

apakšuzņēmēji; 

 pretendents ir reģistrēts tūrisma aģentu un tūrisma operatoru (TATO) datubāzē 

(http://tato.em.gov.lv/) atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 353 

“Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, 

kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo 

informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību”, reģ. Nr. TATO-2010-109 

(http://tato.em.gov.lv/site/list?tato=TATO-2010-

109&enterprise=&reg_number=&searchf_all=);  

 pretendents ir Starptautiskās gaisa transporta asociācijas (International Air Transport 

Association) (IATA)) biedrs un pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs 

IATA sertifikāts Nr.67-320606; 

 pretendents ir Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācijas (ALTA) biedrs 

(http://www.alta.net.lv/lv/alta/alta-biedri/item/Averoja); 

 pretendents sniedz informāciju, ka pakalpojumu sniegšanā izmanto 2 (divas) globālās aviobiļešu 

rezervēšanas sistēmas (Amadeus un Travel Fusion). Pretendents ir iesniedzis pretendenta 

17.10.2016. sagatavotu izziņu Nr.07/10/16 par globālo aviobiļešu rezervēšanas sistēmu 

izmantošanu pakalpojumu sniegšanā, saskaņā, ar kuru pretendenta korporatīvās nodaļas vadītāja 

Dace Mičule apliecina, ka SIA “Averoja” pakalpojumu sniegšanā korporatīvajiem klientiem 

izmato 2 (divas) globālās aviobiļešu rezervēšanas sistēmas Amadeus un Travel Fusion 

(piedāvājuma 12.lpp.). Izziņai ir pievienotas 3 izdrukas: 

1) globālās rezervēšanas sistēmas Amadeus administrācijas panelis (piedāvājuma 13.lpp.). No 

izdrukas iespējams konstatēt tās saistību ar Amadeus (uzraksts “Amadeus host access” 

labajā apakšējā stūrī), taču nav iespējams konstatēt saistību ar SIA “Averoja”. Amadeus 

sistēmas lietošanu apstiprina pretendenta tehniskajam piedāvājumam pievienotais SIA 

“Amadeus Latvija” 10.10.2016. pretendentam izsniegtais apliecinājums par to, ka 

Amadeus sitēmā ir veikta lidojuma Rīga-Parīze-Rīga rezervācija; 

2) Starptautiskās gaisa transporta asociācijas IATA finanšu uzskaites sistēmas BSP 

administrācijas panelis  (piedāvājuma 14.lpp.). No izdrukas iespējams konstatēt, ka 

pretendents ir sistēmas lietotājs, bet nav iespējams konstatēt izdrukas saistību ar 

pretendenta izziņā Nr.07/10/16 minētajām globālās rezervēšanas sistēmām Amadeus un 

Travel Fusion; 

3) globālās rezervēšanas sistēmas Travel Fusion administrācijas panelis (piedāvājuma 

15.lpp.). No izdrukas iespējams konstatēt tās saistību ar sistēmu Travel Fusion (uzraksts 

www.travelfusion.com/flight un logo kreisajā augšējā stūrī), bet iespējams konstatēt tikai 

pastarpinātu saistību ar pretendentu SIA “Averoja” (uzraksts “Welcome Sanita Rugina” 

augšējā kreisajā stūrī), jo saskaņā ar LR Uzņēmumu reģistra 23.09.2016.  izsniegto izziņu 

Nr.7-3-174095 (izziņas kopija pievienota piedāvājuma 6 lpp.), Sanita Rugina ir 

pretendenta valdes locekle. 

Secināms, ka pretendents SIA “Averoja”  ir iesniedzis datora ekrāna izdrukas ( "screenshot") no 3 

sistēmām, pēc kurām nevar gūt pierādījumus, ka pretendents ir šo sistēmu lietotājs Pretendents nav 

iesniedzis dokumentus, proti izziņas vai apstiprinājumus no sistēmas uzturētāja, vai ekvivalentus 

dokumentus, kuros sistēmas turētājs vai pārstāvis sniedz informāciju par to, ka pretendentam ir pieeja 

pie attiecīgās rezervēšanas sistēmas un pretendents ir šīs sistēmas lietotājs.  

http://tato.em.gov.lv/
http://tato.em.gov.lv/site/list?tato=TATO-2010-109&enterprise=&reg_number=&searchf_all
http://tato.em.gov.lv/site/list?tato=TATO-2010-109&enterprise=&reg_number=&searchf_all
http://www.alta.net.lv/lv/alta/alta-biedri/item/Averoja
http://www.travelfusion.com/flight
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 pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir ne mazāks kā 

100 000,00 EUR (pretendents izziņu (piedāvājuma 8.lpp); 2013.-2015.g. vidējais apgrozījums 

gadā ir 13,1 milj. euro); 

 pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas ir pieredze 

Tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanas jomā. Pieredzi apliecina iepriekšējo 3 

(trīs) gadu laikā noslēgtie līgumi, no kuriem vismaz 3 (trīs) ir pēc apjoma līdzvērtīgs 

pretendenta piedāvājumam. Pretendents uzrādījis informāciju par 4 ilgtermiņa līgumiem, kas 

noslēgti 2013.gadā un tiek turpināti šobrīd, visi norādītie līgumi apjoma ziņā pārsniedz 

pasūtītāja prasības; 

 pretendents nodrošina 2 (divus) darbiniekus, kuri būs tieši atbildīgi par pasūtījumu apkalpošanu 

un aizvietos viens otru prombūtnes laikā (pieredzi apliecina pievienotie darbinieku CV); 

 attiecībā uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā 

norādītie izslēgšanas nosacījumi. Protokolam tiek pievienotas 28.10.2016 e-izziņu NO 

Nr.30988753-5457196; NO Nr.30988753-5457234 un URA Nr.30988757-5457231 izdrukas). 

 
Iepirkuma komisija: 

1)  konstatē pretendents SIA “Transport Business Service” neatbilstību pretendentu atlases 

prasībām, kas minētas iepirkuma nolikuma 4.9.punktā, 4.12.punktā, 5.5.punktā un 

5.7.punktā, proti pretendents nav sniedzis dokumentus, kas pierāda atbilstību iepirkuma 

nolikuma 4.9.punktā minētajai prasībai – ka Pretendents pakalpojumu sniegšanā 

izmanto vismaz 2 (divas) globālās aviobiļešu rezervēšanas sistēmas. Pretendents nav 

sniedzis informāciju, kas apliecina atbilstību iepirkuma nolikuma 4.12.punktā minētajai 

prasībai – ka 2 (diviem) darbiniekiem, kuri būs tieši atbildīgi par pasūtījumu 

apkalpošanu iepriekšējā gada laikā ir pieredze līdzīga iepirkuma priekšmeta 

nodrošināšanā; 

2) konstatē, ka pretendents SIA “Averoja” neatbilstību pretendentu atlases prasībām, kas 

minētas iepirkuma nolikuma 4.9.punktā un 5.5.punktā, proti  pretendents nav sniedzis 

dokumentus, kas pierāda atbilstību iepirkuma nolikuma 4.9.punktā minētajai prasībai – 

ka Pretendents pakalpojumu sniegšanā izmanto vismaz 2 (divas) globālās aviobiļešu 

rezervēšanas sistēmas; 

3) nolemj, ka pretendenta SIA “Transport Business Service” piedāvājuma atbilstība 

tehniskajai specifikācijai netiek vērtēta, un piedāvājums tiek noraidīts; 

4) nolemj, ka pretendenta SIA “Averoja” piedāvājuma atbilstība tehniskajai specifikācijai 

netiek vērtēta, un piedāvājums tiek noraidīts;  

5) nolemj, ka pretendents SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel”” atbilst pretendentu 

atlases prasībām un tālāk ir vērtējama pretendentu piedāvājuma atbilstība tehniskajai 

specifikācijai. 

 

2. Piedāvājumu atbilstības tehniskajai specifikācijai izvērtēšana 

 

Iepirkuma komisija vērtē pretendenta SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel”” tehniskā piedāvājuma 

atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.  

 

Iepirkuma komisija vērtē pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu, kā arī pārbauda vai finanšu 

piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Iepirkuma komisija konstatē, ka SIA “Ceļojumu birojs “Express 

Travel”” finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. 

Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi nav uzskatāmi par nepamatoti 

lētiem: SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel”” bez PVN 10.00 eiro; 
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Iepirkuma komisija nolemj, ka pretendenta SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel”” piedāvājums 

atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un tālāk ir vērtējama abu piedāvājuma saimnieciskais 

izdevīgums. 

 

3. Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

 

Tā kā SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel”” ir vienīgais pretendents, kurš atbilst pretendenta 

atlases prasībām un pilnībā atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām, iepirkuma komisija lemj 

nepiemērot iepirkuma nolikuma 6.7.punktā paredzēto piedāvājuma vērtēšanas posmu, kurā jāvērtē 

pretendentu spējas piedāvāt izdevīgākos komandējumu organizēšanas pakalpojumus, vērtēšanā 

izmantojot pretendenta sagatavo teorētisko uzdevumu, ievērojot visus paredzētos papildnosacījumus.  

 

Ņemot vērā, ka SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel”” piedāvājums atbilst kvalifikācijas un 

tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī uzņēmumam nav reģistrēts maksātnespējas process un 

nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro, komisija nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības 

SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel””.   

 

Iepirkuma komisija, nolemj:  

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel””, reģ.Nr. 

40003433929, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 13, Rīga, LV – 1010; 

2. uzdot K.Ozoliņai organizēt līguma noslēgšanu ar SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel””, 

ievērojot iepirkuma piedāvājuma derīguma termiņu; 

3. uzdot K.Ozoliņai paziņot iepirkuma pretendentam par iepirkuma rezultātiem; 

4. uzdot K.Ozoliņai sagatavot paziņojumu par līguma noslēgšanu un nosūtīt to Iepirkumu 

uzraudzības birojam; 

5. uzdot K.Ozoliņai sagatavot vēstules Estravel Latvia – AS Estravel filiālei projektu. 

 

 

Sēdi protokolē: K.Ozoliņa 

Komisijas sēdes beigas: 28.10.2016., plkst. 16:00 

 

 

............................................./V.Vesperis/ 

 

 

 

............................................./S.Štrāle/ 

 

 

 

............................................./D.Valte-Rancāne/ 

 

 

 

............................................./ K.Ozoliņa / 


