Rīgā,

2018. gada 14. martā

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.pantu
„Izglītojošs pasākums sievietēm par sieviešu reproduktīvās veselības jautājumiem ESF
projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas
Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros”
identifikācijas Nr. SPKC/2018/02ESF
Iepirkuma procedūras ziņojums
1. Pasūtītājs ir:
Nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:
Adrese:
Tālrunis:
Fakss:

Slimību profilakses un kontroles centrs
90009756700
Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV-1005
67501590
67501591

2. Iepirkuma priekšmeta galvenais CPV kods: 80000000-4 – Izglītības un mācību pakalpojumi
(angļu val. Education and training services), papildus CPV kods: 80561000-4 – Veselības
mācību pakalpojumi (angļu val. Health training services).
3. Iepirkuma priekšmets ir izglītojošie pasākumi sievietēm par sieviešu reproduktīvās veselības
jautājumiem ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga
pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas
Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros.
4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
5. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
6. Iepirkuma komisija visu iepirkuma priekšmetu vērtēs kopā un uzvarētāju noteiks par iepirkuma
priekšmetu kopā.
7. Iepirkuma līguma izpildes laiks attiecas uz laika periodu no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās
dienas līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne ilgāk kā 2019. gada 30. septembrim.
8. Iepirkuma līgumu izpildes vieta ir Latvija.
9. Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums ir Slimību profilakses un kontroles centra
direktores 2017. gada 23. oktobra rīkojumam Nr. 1-12.6.4/2 „Par iepirkuma komisijas
izveidošanu ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta ietvaros”.
10. Iepirkuma komisijas sastāvs ir:
Komisijas priekšsēdētāja:
I. Selecka – Slimību profilakses un kontroles centra Projektu vadītāja.
Komisijas locekļi:
M. Pauniņa – Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta
Slimību profilakses nodaļas vadītāja;
S. Terela – Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta
Slimību profilakses nodaļas vadītājas vietniece (amata maiņa ar 2017. gada 1. novembri
(Rīkojums Nr.2.1-2.2/102 no 2017. gada 20. oktobra)).
11. 2018. gada 23. janvārī iepirkuma dokumentācija (t.i., Nolikums un tā pielikumi) tiek ievietots
Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv un 2018. gada 25.

janvārī „Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par
līgumu” publicēts Iepirkumu uzraudzības tīmekļa vietnē.
12. Piedāvājumus dalībai iepirkumā pretendenti var iesniegt līdz 2018. gada 2. februārim, plkst.
09:00.
13. Par iepirkuma pretendentu var būt jebkura juridiska persona, kuras darbība atbilst Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī iepirkuma Nolikuma prasībām.
14. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai
pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas kārtībai, kā arī, kurš izturējis visus piedāvājumu
vērtēšanas posmus.
15. Pretendentu vērtēšanas kārtība:
15.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaudes posmā iepirkuma komisija vērtē pretendenta
iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 11.sadaļā noteiktajām prasībām. Iepirkuma
komisija lēmumu pieņem balsojot.
15.2. Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudes posmā iepirkuma komisija vērtē
pretendentu atbilstību Nolikuma 12.sadaļā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām
un noteiktajiem dokumentiem ar „Iesniegts/ Neiesniegts” un „Atbilst/ Neatbilst”. Iepirkuma
komisija lēmumu pieņem balsojot.
15.3. Tehniskā piedāvājumu atbilstības pārbaudes posmā iepirkuma komisija vērtē pretendentu
iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma pielikumā Nr. 2 minētajām tehniskajām
prasībām. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu balsojot, ja vairākums ir balsojis „par”, tad
piedāvājums ir uzskatāms par tehniskajai specifikācijai atbilstošu.
15.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas posmā iepirkuma komisija vērtē pretendentu iesniegtā
finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma pielikumam Nr. 7, kā arī pārbauda, vai
pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas, un pārliecinās, vai attiecīgie
piedāvājumi nav nepamatoti lēti.
15.5. Piedāvājuma izvēles un uzvarētāja noteikšanas posmā iepirkuma komisija izvēlas
piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā noteikto piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju
„saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums” un par iepirkuma procedūras uzvarētāju nosaka
pretendentu, kurš izturējis visus piedāvājumu vērtēšanas posmu.
15.6. Ja vairāku pretendentu piedāvājumi iegūst vienādu kopējo punktu skaitu, iepirkuma
komisija pieņem motivētu lēmumu, t.i., rīko izlozi, un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības
tiek piešķirtas izlozes rezultātā noteiktajam pretendentam.
16. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2018. gada 2. februārī plkst. 09.00.
16.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalās I. Selecka un M. Pauniņa.
16.1.1. Attaisnojošu iemeslu dēļ sanāksmē nepiedalās – S. Terela.
16.2. Līdz 2018. gada 2. februāra, plkst. 09.00 piedāvājumus iepirkumam iesnieguši 4 (četri)
pretendenti, t.i.:
Nr.p.k. Pretendents
1.
2.
3.
4.

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks

SIA „OnPlate”
2018. gada 1. februāra, plkst. 16.23
Biedrība „Family Ecology
2018. gada 2. februāra, plkst. 8.28
Instute”
SIA
„Baltijas
Datoru 2018. gada 2. februāra, plkst. 8.29
Akadēmija”
2018. gada 2. februāra, plkst. 8.50
SIA „Prakse.lv”
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16.3. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē piedalās pretendentu biedrība „Family Ecology Instute”
un SIA „Prakse.lv” pārstāvji.
16.4. Iepirkuma komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un ka nav saistīti ar
pretendentiem likuma „Publisko iepirkumu likums” izpratnē.
16.5. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Selecka atver pretendentu piedāvājumus un nosauc
piedāvātās pakalpojuma kopējās cenas:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Pretendents
SIA „OnPlate”
Biedrība „Family Ecology Instute”
SIA „Baltijas Datoru Akadēmija”
SIA „Prakse.lv”

Nosauktā pakalpojuma kopējā cena
EUR bez PVN
44 730,00
52 639,86
51 000,00
44 124,00

16.6. Pēc piedāvājuma atvēršanas un minēto ziņu nosaukšanas iepirkuma komisijas locekļi
parakstās uz pretendentu iesniegtā finanšu piedāvājuma pēdējās lapas.
16.7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta plkst. 09.13.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17. Iepirkuma komisija 2018. gada 2. februārī slēgtā sēdē uzsāk pretendentu piedāvājumu
vērtēšanu:
17.1. Iepirkuma komisijas locekle S. Terela paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru
dēļ varētu uzskatīt, ka viņa ir ieinteresēta konkrēto pretendentu izvēlē vai darbībā un ka nav
saistītas ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk -- PIL) izpratnē.
17.2. Iepirkumam „Izglītojošs pasākums sievietēm par sieviešu reproduktīvās veselības
jautājumiem ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja
mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās”
(Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros” (Id. Nr. SPKC/2018/02ESF) ir iesniegti 4
(četri) piedāvājumi, t.i., SIA „OnPlate”, biedrība „Family Ecology Instute”, SIA „Baltijas
Datoru Akadēmija” un SIA „Prakse.lv”.
17.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē iepirkuma komisiju, ka pretendentu, t.i., SIA
„OnPlate”, biedrība „Family Ecology Instute”, SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” un SIA
„Prakse.lv”, iesniegtie piedāvājumi atbilst Nolikuma 11.sadaļā noteiktajām noformējuma
prasībām.
17.4. Tostarp iepirkuma komisija papildus pārbauda, vai uz pretendentiem, t.i., SIA „OnPlate”,
biedrība „Family Ecology Instute”, SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” un SIA „Prakse.lv”,
nav attiecināmi Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) minētie noteikumi par
pretendentu izslēgšanu, (PIL 42. pants), t.i., vai pretendentiem uz 2018. gada 2. februāri
(t.i., piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz
150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro, kā arī, vai nav apturēta saimnieciskā
darbība, tāpat, ka nav aktuāls maksātnespējas process vai netiek likvidēts, informāciju
iegūstot no Elektronisko iepirkumu sistēmas interneta vietnes, t.i., https://www.eis.gov.lv,
izvērtējot iegūto informāciju, iepirkuma komisija secina, ka uz 2018. gada 2. februāri:
17.4.1. SIA „OnPlate” nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parāda, kas
kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro, kā arī nav
aktuālo datu par apturētu saimniecisko darbību, par maksātnespējas procesu vai, ka tiek
likvidēts;
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17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

biedrībai „Family Ecology Instute” nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu
parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro, kā
arī nav aktuālo datu par apturētu saimniecisko darbību, par maksātnespējas procesu vai,
ka tiek likvidēts;
SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu
parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro, kā
arī nav aktuālo datu par apturētu saimniecisko darbību, par maksātnespējas procesu vai,
ka tiek likvidēts;
SIA „Prakse.lv” ir Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parāds, kas
kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro, savukārt, tai
nav aktuālo datu par apturētu saimniecisko darbību, par maksātnespējas procesu vai, ka
tā tiek likvidēta.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.5. Iepirkuma komisija pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra interneta vietnē
http://www.ur.gov.lv/index.php?a=934&v=lv&mekletinput=40103463807&mekletsel=ur&
x=11&y=3, vai pretendenti, t.i., SIA „OnPlate” (Reģ. Nr.40103824945), biedrība „Family
Ecology Instute” (Reģ. Nr. 40008203914), SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” (Reģ. Nr.
50003138501) un SIA „Prakse.lv” (Reģ. Nr.40103463807), joprojām darbojas, iegūtā
informācija apliecina, ka pretendenti, t.i., SIA „OnPlate”, biedrība „Family Ecology
Instute”, SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” un SIA „Prakse.lv”, joprojām darbojas.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.6. Iepirkuma komisija, ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un pamatojoties uz PIL 42. panta
piekto daļu un sesto daļu, lūdz SIA „Prakse.lv” skaidrot publiski iegūto informāciju
https://www.eis.gov.lv un https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/NPAR#, t.i., ka SIA
„Prakse.lv” uz 2018. gada 2. februāri (t.i., piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējo dienu)
ir VID administrēto nodokļu parāds pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi)
euro, ja iespējams, līdz 2018. gada 15. februārim (ieskaitot) iesniegt papildus
informāciju, kas apliecinātu, ka SIA „Prakse.lv” nebija nodokļu parādu uz 2018. gada
2. februāri, kas pārsniegtu 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro, t.i.,
iesniedzot pretendenta paraksttiesīgās personas vai tā pinlvarotā pārstāvja
apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas
vai Valsts ieņēmuma dienesta izziņu par to, ka SIA „Prakse.lv” nebija attiecīgo nodokļu
parādu, t.sk., valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, vai arī kopiju no
Valsts ieņēmumu dienesta izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa
pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par
nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu
neesību.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.7. Pamatojoties uz iepriekš minēto, iepirkuma komisija nolemj, ka turpinās vērtēšanu pēc
pieprasītās informācijas saņemšanas.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
18. Iepirkuma komisija 2018. gada 15. februārī slēgtā sēdē turpina pretendenta piedāvājuma
vērtēšanu:
18.1. Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra direktores 2018. gada 5. februāra
rīkojumam Nr. 1-12.6.4/1 mainīts iepirkuma komisijas sastāvs un sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:

I. Selecka – Slimību profilakses un kontroles centra Projektu
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vadītāja.
Komisijas locekļi:

S. Terela – Slimību profilakses un kontroles centra Veselības
veicināšanas departamenta Slimību profilakses nodaļas
vadītājas vietniece;
L. Račika – Rezgale – Slimību profilakses un kontroles centra
Veselības veicināšanas departamenta Slimību profilakses
nodaļas Vecākā veselības veicināšanas koordinētāja.

18.2. Iepirkuma komisijas locekle L. Račika – Rezgale paraksta apliecinājumu, ka nav tādu
apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņa ir ieinteresēta konkrēto pretendentu izvēlē vai
darbībā un ka nav saistītas ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk -- PIL)
izpratnē.
18.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka 2018. gada 5. februārī ir saņemta vēstule –
papildus dokumentāciju no SIA „Prakse.lv” par VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda
neesamību (t.sk., izdruka „Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis (pēc VID reģistrācijas
datiem)”).
18.4. Iepirkuma komisija, iepazīstoties ar SIA „Prakse.lv” iesniegto papildus dokumentāciju,
secina, ka SIA „Prakse.lv” uz 2018. gada 2. februāri (t.i., piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējo dienu) nav VID administrētā nodokļa (nodevas) parāda, kas kopsummā pārsniedz
150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro, līdz ar ko, uz SIA „Prakse.lv” nav
attiecināms Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) noteikumi par pretendenta
izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
18.5. Laika ekonomijas dēļ un lietderības nolūkā, iepirkuma komisija nolemj paralēli
Pretendentu atlases vērtēšanai veikt arī pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu un
Finanšu piedāvājuma atbilstības vērtēšanu, t.sk., lai nodrošinātu vienādu un objektīvu
Finanšu piedāvājumu izvērtējumu un ievērotu iepirkuma Nolikuma 13.2.5.apakšpunktā
minēto, lūdz pretendentus, t.i., SIA „OnPlate”, biedrība „Family Ecology Instute”, SIA
„Baltijas Datoru Akadēmija” un SIA „Prakse.lv”, līdz 2018. gada 19. februārim (ieskaitot)
iesniegt detalizētu papildus skaidrojumu par Finanšu piedāvājumā ietverto informāciju, t.i.,
kā veidojas 1., 2. un 3.pozīcijā norādītā vienības cena bez PVN, t.sk., norādot darbības un
ar tām saistītās izmaksas, ko ietver šī cena un kāds ir izmaksu veidošanās princips.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
18.6. Pamatojoties uz iepriekš minēto, iepirkuma komisija nolemj, ka vērtēšanu turpinās pēc
pieprasītās informācijas saņemšanas.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
19. Iepirkuma komisija 2018. gada 14. martā slēgtā sēdē turpina pretendenta piedāvājuma
vērtēšanu:
19.1. Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra direktores 2018. gada 5. februāra
rīkojumam Nr. 1-12.6.4/1 un 2018. gada 13. marta rīkojumam Nr. 1-12.6.4/2 mainīts
iepirkuma komisijas sastāvs.
19.2. Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:

I. Selecka – Slimību profilakses un kontroles centra Projektu
vadītāja.

Komisijas locekļi:

S. Terela – Slimību profilakses un kontroles centra Veselības
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veicināšanas departamenta
vadītājas vietniece;

Slimību

profilakses

nodaļas

I. Belova – Slimību profilakses un kontroles centra Direktora
palīdze.
19.3. Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās:
Komisijas locekle:

L. Račika – Rezgale – Slimību profilakses un kontroles centra
Veselības veicināšanas departamenta Slimību profilakses
nodaļas Vecākā veselības veicināšanas koordinētāja.

19.4. Iepirkuma komisijas locekle I. Belova paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru
dēļ varētu uzskatīt, ka viņa ir ieinteresēta konkrēto pretendentu izvēlē vai darbībā un ka nav
saistītas ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk -- PIL) izpratnē.
19.5. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Selecka informē, ka:
19.5.1. 2018. gada 19. februārī ir saņemta elektroniskā vēstule no SIA „OnPlate” par
piedāvājumu iepirkumam ID Nr. SPKC/2018/02ESF, t.sk., skaidrojums par Finanšu
piedāvājuma 1., 2. un 3.pozīcijā norādītās vienības cenas veidošanās principiem;
19.5.2. 2018. gada 19. februārī ir saņemta elektroniskā vēstule no biedrības „Family Ecology
Institute” par piedāvājumu iepirkumam ID Nr. SPKC/2018/02ESF, t.sk., skaidrojums par
Finanšu piedāvājuma 1., 2. un 3.pozīcijā norādītās vienības cenas veidošanās principiem;
19.5.3. 2018. gada 19. februārī ir saņemta elektroniskā vēstule no SIA „Prakse.lv” par
piedāvājumu iepirkumam ID Nr. SPKC/2018/02ESF, t.sk., skaidrojums par Finanšu
piedāvājuma 1., 2. un 3.pozīcijā norādītās vienības cenas veidošanās principiem;
19.5.4. 2018. gada 19. februārī ir saņemta elektroniskā vēstule no SIA „Baltijas Datoru
Akadēmija” par piedāvājumu iepirkumam ID Nr. SPKC/2018/02ESF, t.sk., skaidrojums
par Finanšu piedāvājuma 1., 2. un 3.pozīcijā norādītās vienības cenas veidošanās
principiem.
19.6. Iepirkuma komisija izvērtēšanas gaitā ir konstatējusi, ka „Paziņojums par sociālajiem un
citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu” kļūdaini norādīts identifikācijas
numurs, t.i., ID Nr. SPKC2018/01ESF, kas neatbilst ar „Iepirkuma reģistrācijas žurnālā
Nr.1” un Nolikumā norādīto identifikācijas numuru, t.i., ID Nr.SPKC/2018/02ESF.
19.7. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Selecka papildus norāda, ka ar grozījumiem sākotnējā
paziņojumā (t.i., Publikāciju vadības sistēmā) nav iespējas grozīt identifikācijas numuru
(sk. 2018. gada 2. marta izdruku no elektroniskās vēstules „IUB PVS zinojums”), tādejādi
saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto procesuālo kārtību iepriekš minētie (t.i.,
protokola 6.punktā) identifikācijas numuri tiek uzskatīti kā 2 (divi) dažādi iepirkumi.
19.8. Pamatojoties uz iepriekš minēto, iepirkuma komisija nolemj iepirkumu „Izglītojošs
pasākums sievietēm par sieviešu reproduktīvās veselības jautājumiem ESF projekta
„Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identifikācijas
Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros” (ID Nr. SPKC/2018/02ESF) pārtraukt saskaņā ar PIL
29.panta pirmo daļu un izsludināt atkārtotu iepirkumu.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
19.9. Atbilstoši Publisko iepirkuma likumā noteiktajai procesuālai kārtībai:
19.9.1.

pieņemto lēmumu publicēt Pasūtītāja tīmekļa vietnē, t.i., www.spkc.gov.lv sadaļas
„Publiskie iepirkumi” apakšsadaļā „ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta publiskie
iepirkumi”
–
https://www.spkc.gov.lv/lv/rightmenu/publiskie-iepirkumi/esf-9242pasakumu-projekta-pub, kā arī Iepirkumu biroja tīmekļa vietnē – http://www.iub.gov.lv/;
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19.9.2.

par pieņemto lēmumu informēt pretendentus, kuri bija iesnieguši piedāvājumus, t.i., SIA
„OnPlate”, biedrību „Family Ecology Institute”, SIA „Prakse.lv” un SIA „Baltijas
Datoru Akadēmija”, nosūtot sagatavotās vēstules uz to norādītajiem e-pastiem:
liiguleens@inbox.lv, tatjana.tepo@inbox.lv, info@mfm-projekts.lv, info@prakse.lv,
janis.logins@prakse.lv un kristaps.zvejnieks@bda.lv.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.

7

