Rīgā,

2017. gada 6. decembrī

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.pantu
„Pasākumi visām iedzīvotāju vecuma grupām fizisko aktivitāšu un starppaudžu saliedētības
veicināšanai 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/2017/21ESF
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) un 79951000-5 – Semināru
organizēšanas pakalpojumi (angļu val. Seminar organisation services).
3. Iepirkuma priekšmets ir pasākumi visām iedzīvotāju vecuma grupām fizisko aktivitāšu un
starppaudžu sliedētības veicināšanai 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.
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. 2017. gada 4. decembrī „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 14. decembrim,
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 komisija 2017. gada 5. decembra slēgtā sēdē:
16.1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka 2017. gada 5. novembrī ir saņemti vairāku
ieinteresēto personu telefonzvani, ar lūgumu pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu
iepirkumam „Pasākumi visām iedzīvotāju vecuma grupām fizisko aktivitāšu un
starppaudžu saliedētības veicināšanai 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/2017/21ESF).
16.2. Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī papildus izvērtējot iesniedzamās dokumentācijas
apjomu, lai dotu piegādātājiem kvalitatīvi sagatavot piedāvājumus iepirkumā Iepirkuma
komisijas nolemj atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 35.panta ceturtās daļas
nosacījumiem pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 2017. gada 15. decembra
plkst. 09:30, līdz ar ko nepieciešams veikt šādus grozījumus iepirkuma dokumentācijā, t.i.,
grozot Nolikuma 9.1., 10.1., 10.6. un 11.2.3.apakšpunktus (mainīts piedāvājuma
iesniegšanas termiņu un atvēršanas sanāksmes datumu):
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„9.1.

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un
visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļa vietnē
www.spkc.gov.lv sadaļas „Publiskie iepirkumi” apakšsadaļā „ESF 9.2.4.2.
pasākuma projekta publiskie iepirkumi”, sākot ar dienu, kad „Paziņojums par
sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu” ir
publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē (www.iub.gov.lv), līdz
2017. gada 15. decembra plkst. 09:30. Turklāt Pasūtītājs nodrošina iespēju
piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentiem Slimību profilakses
un kontroles centrā, Duntes ielā 22, k-5, Rīgā, 3.stāvā, 305.kabinetā pie Ingas
Seleckas katru darba dienu no plkst. 09:00 līdz 16:00. Ja piegādātājs pieprasa
izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz piegādātājam
3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums,
ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

10.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017. gada 15. decembra, plkst. 09:30
Slimību profilakses un kontroles centrā, Duntes ielā 22, k-5, Rīgā, 3.stāvā, 305.
kabinetā, darbdienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai sūtot pa
pastu. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie
pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz šajā punktā norādītajam termiņam.
1.1. Pretendentu ievērībai!
1.2. Vēršam uzmanību, ja pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi, tad
piedāvājums ir obligāti jāiesniedz Nolikuma 10.1.apakšpunktā norādītajā adresē
un attiecīgajā kabinetā, t.i., 305.kabinetā, tostarp pretendentam ir jāpārliecinās,
vai attiecīgais piedāvājums ir iereģistrēts atbilstoši Nolikuma 10.5.apakšpunktā
noteiktajam.
10.6. Piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 15. decembra plkst. 09:30 Slimību profilakses
un kontroles centrā, Duntes ielā 22, k-5, Rīgā, 3.stāvā, 305.kabinetā.
11.2.3. atzīmi – „iepirkumam „Pasākumi visām iedzīvotāju vecuma grupām fizisko
aktivitāšu un starppaudžu saliedētības veicināšanai 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/2017/21ESF. Neatvērt līdz 2017.
gada 15. decembra, plkst. 09:30.”.
16.3. Iepirkuma dokumentācijas grozījumi pievienoti klāt protokolam kā pielikumi.
16.4. Iepirkuma komisija nolemj apstiprināt iepirkuma Nolikuma grozījumus un Iepirkumu
komisijas priekšsēdētāja veic nepieciešamās darbības grozījumu publicēšanai Slimību
profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē (www.spkc.gov.lv) sadaļas „Publiskie
iepirkumi” apakšsadaļā „ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta publiskie iepirkumi” un
Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē (www.iub.gov.lv).
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17. Iepirkuma komisija 2017. gada 6. decembra slēgtā sēdē:
17.1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Selecka informē, ka pārskatot iepirkuma „Pasākumi
visām iedzīvotāju vecuma grupām fizisko aktivitāšu un starppaudžu saliedētības
veicināšanai 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/2017/21ESF Nolikumu un tā
pielikumus ir konstatējusi, ka nav ietvertas prasības medicīnas darbiniekam, kas
nepieciešamības gadījumā nodrošina pirmās palīdzības sniegšanu pasākuma dalībniekiem
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u.c. personām, ievērojot 2006. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.526
„Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību
publiskā pasākumā” minēto, kā arī nepieciešams noteikt, cik daudz un kādām prasībām
jāatbilst kontrolpunktu koordinatoriem.
17.2. Iepirkuma komisija, izvērtējot faktisko situāciju, secina, ka veicamās izmaiņas ir būtiskas,
kas var mainīt pretendentu loku iepirkumā. Līdz ar ko pieņem lēmumu, balsot par to, ka
iepirkums „Pasākumi visām iedzīvotāju vecuma grupām fizisko aktivitāšu un starppaudžu
saliedētības veicināšanai 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/2017/21ESF)
tiek pārtraukts, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 29.panta pirmo
daļu, jo nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas tehniskajā specifikācijā, ievērojot PIL
35.pantā minēto „[..] var izdarīt grozījumus iepirkuma [..] dokumentos, ja vien grozītie
noteikumi nepieļauj atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu [..] pretendentu dalību vai
izvēli iepirkumā [..]”.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.3. Atbilstoši Publisko iepirkuma likumā noteiktajai procesuālai kārtībai pieņemto lēmumu
publicēt:
17.3.1. 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-9242-pasakumu-projektapub;
17.3.2. Iepirkumu biroja tīmekļa vietnē – http://www.iub.gov.lv/.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
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