Rīgā,

2017. gada 21. augustā
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta otro daļu

„Pasākumu kopums pusaudžiem dažādu fizisko aktivitāšu veidu apguvei ESF projekta
„Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas
Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros”
identifikācijas Nr. SPKC/2017/11ESF
Iepirkuma procedūras ziņojums
1. Pasūtītājs ir:
Nosaukums:
Slimību profilakses un kontroles centrs
Reģistrācijas Nr.:
90009756700
Adrese:
Duntes iela 22, k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
67501590
Fakss:
67501591
2. Iepirkuma priekšmeta galvenais CPV kods: 80000000-4 – Izglītības un mācību pakalpojumi
(angļu val. Education and training services) un papildus CPV kods: 80561000-4 – Veselības
mācību pakalpojumi (angļu val. Health training services) un 79951000-5 (Semināru
organizēšanas pakalpojumi – angļu val.: Seminar organisation services).
3.

Iepirkuma priekšmets ir pasākumu kopums pusaudžiem dažādu fizisko aktivitāšu veidu
apguvei ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga
pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”
(Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā.
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 9. jūnija rīkojumam Nr. 1-12.6.4/1 „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 vadītājas vietniece
L. Račika – Rezgale – Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas
departamenta Slimību profilakses nodaļas Vecākā veselības veicināšanas koordinētāja.
Komisijas sekretāre:
E. Upmale – Slimību profilakses un kontroles centra Projektu koordinatore.
4.
5.
6.

11. 2017. gada 18. jūlijā „Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem –
paziņojums par līgumu” tiek ievietots Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē
www.spkc.gov.lv un publicēts Iepirkumu uzraudzības tīmekļa vietnē.
12. Piedāvājumus dalībai iepirkumā pretendenti var iesniegt līdz 2017. gada 27. jūlija, plkst.
11:00.
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 2017. gada 27. jūlijā plkst. 11.00.
16.1. Attaisnojošu iemeslu dēļ piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nepiedalās I. Selecka un L.
Račika – Rezgale.
16.2. Līdz 2017. gada 27. jūlija, plkst. 11.00 piedāvājumu iepirkumam iesniedzis 1 (viens)
pretendents, t.i.:
Nr.p.k. Pretendents
1.

SIA „Prakse.lv”

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
2017. gada 27. jūlija, plkst. 10.53

16.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalās pretendenta, t.i., SIA „Prakse.lv”, pārstāvis.
16.4. Iepirkuma komisijas locekle paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņa ir ieinteresēta konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un ka nav saistīta ar
pretendentu likuma „Publisko iepirkumu likums” izpratnē.
16.5. Iepirkuma komisijas locekle M. Pauniņa atver pretendenta piedāvājumu un nosauc
piedāvāto pakalpojuma kopējo cenu:
Nr.p.k.

Pretendents

Nosauktā pakalpojuma kopējā cena
EUR bez PVN
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1.

SIA „Prakse.lv”

16 000,00

16.6. Pēc piedāvājuma atvēršanas un minēto ziņu nosaukšanas iepirkuma komisijas locekle
parakstās uz pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma pēdējās lapas.
16.7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta plkst. 11.02.
Balsojums. Par – 1, Pret – 0, Atturas – 0.
17. Iepirkuma komisija 2017. gada 21. augusta slēgtā sēdē:
17.1. Caurskata ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga
pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”
(Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) (turpmāk – projekts) ietvaros iesaistīto 14 pašvaldību
atkārtoti izteiktās vēlmes saistībā ar fizisko aktivitāšu iespējamo tematiku, secina, ka
lielākajai daļai pašvaldību trūkst fizisko aktivitāšu dažādība, kurās piedalās vienlaicīgi
dažādas paaudzes, piem., vecāki ar bērniem, vecvecāki ar bērniem un mazbērniem,
vienaudži utt..
17.2. Izvērtē izsludinātā iepirkuma „Pasākumu kopums pusaudžiem dažādu fizisko aktivitāšu
veidu apguvei ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja
mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”
(Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros” (ID Nr. SPKC/2017/11ESF) dokumentāciju,
secina, ka šādā redakcijā iepirkums nenodrošina projektā iesaistīto 14 pašvaldību vēlmju
sasniegšanu.
17.3. Pamatojoties uz to, ka projekts pilda vietējā mēroga veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošanu pašvaldībās, kuri vērsti uz vietējo iedzīvotāju veselības
saglabāšanu un uzlabošanu (t.sk., prasmju un iemaņu attīstību – šajā gadījumā apgūstot sev
tīkamāko fizisko aktivitāšu veidu), nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret
visām projektā iesaistītajām mērķgrupām, ņemot vērā visu iedzīvotāju grupu vēlmes/
iespējas un piedāvājot pasākumu dažādību, kā arī saliedējot dažādās paaudzes. Līdz ar ko
nepieciešams:
17.3.1.

veikt būtiskas izmaiņas mērķauditorijas sadalījumā (t.i., paplašinot tās pa vecuma
grupām);

17.3.2.

pārvērtēt arī iepirkuma priekšmeta tematiku (t.i., pasākuma formātu, pamatojumu un
aktivitāšu dažādību (piem., nodarbībā brīvā dabā un telpās)) un pielāgot to, ņemot vērā
iesaistīto vecuma grupu uztveres un fiziskās attīstības/ sagatavotības īpatnības;

17.3.3.

caurskatīt kvalifikācijas prasības pretendentiem un to piesaistītajiem speciālistiem,
ņemot vērā iepirkuma priekšmeta un mērķauditorijas izmaiņas;

17.3.4.

pārvērtēt paredzamo līgumcenu, ņemot vērā iepirkuma priekšmeta raksturu un kopējo
apjomu, kā arī izvērtējot finanšu iespējas projekta ietvaros.

17.4. Ņemot vērā uz iepriekš minēto, iepirkuma komisijas balsojot pieņem lēmumu, pārtraukt
iepirkumu „Pasākumu kopums pusaudžiem dažādu fizisko aktivitāšu veidu apguvei ESF
projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas
Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros” (ID Nr. SPKC/2017/11ESF) saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 29.panta pirmo daļu, jo nepieciešams veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā, kā arī
jāpārskata mērķauditorija (t.i., paplašinot to), pasākuma formāts un pamatojums,
paredzamā līgumcena un kvalifikācijas prasības pretendentiem, t.i., piesaistītajiem
speciālistiem.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
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17.5. Atbilstoši Publisko iepirkuma likumā noteiktajai procesuālai kārtībai:
17.5.1.

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/;

par pieņemto lēmumu informēt pretendentu, kurš bija iesniedzis piedāvājumu, t.i., SIA
„Prakse.lv”, nosūtot sagatavoto vēstuli uz tā norādīto e-pastu: info@prakse.lv.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.

17.5.2.
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