Rīgā

2018. gada 7. martā

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.pantu
„Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi pusaudžiem (8. – 9.klase) par smēķēšanas,
alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām 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/2017/18ESF
komisijas sēdes
PRECIZĒJOŠAIS PROTOKOLS Nr. 1
pie 2017. gada 17. novembra Iepirkuma procedūras ziņojuma
1. Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:

I. Selecka – Slimību profilakses un kontroles centra
Projektu 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.

2. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē iepirkuma komisiju, ka 2018. gada 27.
februārī Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) saņēma Centrālās
finanšu un līguma aģentūras (turpmāk – CFLA) Cilvēkresursu attīstības projektu
departamenta Veselības attīstības projektu nodaļas vecākās projektu vadītājas Evijas
Keišas elektronisko vēstuli „Par projketa Nr.9.2.4.2/16/I/106 iepirkuma plānu”, kurā
minēts, ka „[..] iepirkumu nolikuma finanšu piedāvājumā iekļautais punkts par līgumu
grozījumiem nav pietiekams, lai veiktu iepirkuma līguma grozījumus attiecībā uz
sniedzamo pakalpojumu skaita un līgumcenas palielināšanu vai samazināšanu, jo ne vien
finanšu piedāvājumā, bet arī iepirkuma līgumā nav norādīts iepirkuma līguma grozījumu
apmērs, t.i., kādā apmērā var tikt palielināts vai samazināts sniedzamo pakalpojumu skaits
un līgumcena [..]”, tādejādi nepieļaujot pakalpojuma skaita palielināšanu līdz iepirkuma
paredzamai līgumcenai.
3. Pamatojoties uz iepriekš minēto un papildus izvērtējot faktisko situāciju (t.sk., 2017. gada
21. novembrī noslēgtā Pakalpojuma līguma Nr. SPKC/2017/18ESF nosacījumus),
iepirkuma komisija secina, ka iepirkuma komisijas 2017. gada 17. novembrī pieņemtais
lēmums par uzvarētāju, kuram ir piešķiramas pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības
iepirkumā, paliek nemainīgs, t.i., uzvarētējs ir SIA „Prakse.lv”, bet mainās tikai kopējā
maksimālā līguma summa, t.i., tā tiek samazināta no 24 793,39 euro (divdesmit četri
tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro un 39 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa
līdz pretendenta (t.i., SIA „Prakse.lv”) iepirkuma „Izglītojošo nodarbību (pasākumu)
kopumi pusaudžiem (8. – 9.klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku
lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām 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/2017/18ESF ietvaros piedāvātajai pakalpojuma kopējai cenai bez pievienotās
vērtības nodokļa, t.i., 21 524,00 euro (divdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit četri
euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
4. Līdz ar ko nepieciešams veikt grozījumus 2017. gada 21. novembrī noslēgtajā
Pakalpojuma līgumā Nr. SPKC/2017/18ESF, t.i., grozot Pakalpojuma līguma 6.1., 6.5.1.,
6.5.2. un 6.5.3.apakšpunktus, kā arī papildus nosakot, ka:
4.1.

kopējā līguma summa ir 21 524,00 euro (divdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit
četri euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

4.2.

avansa maksājuma summa ir 4 304,80 euro (četri tūkstoši trīs simti četri euro un 80
centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

4.3.

starpposma maksājumu kopējā summa ir 12 914,40 euro (divpadsmit tūkstoši deviņi
simti četrpadsmit euro un 40 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

4.4.

gala maksājuma summa ir 4 304,80 euro (četri tūkstoši trīs simti četri euro un 80
centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

4.5.

SIA „Prakse.lv” atpakaļ ir jāatskaita 2017. gada 23. novembrī pārmaksāto Avansa
maksājuma daļu 791,19 euro (septiņi simti deviņdesmit viens euro un 19 centu)
apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 137,31 euro (viens simts trīsdesmit
septiņi euro un 31 centa) apmērā.

5. Ievērojot iepriekš minēto, tiek nolemts:
5.1.

aicināt uzvarējošo pretendentu, t.i., SIA „Prakse.lv”, un vienoties par kopējās līguma
summas samazinājumu līdz iepirkumā piedāvātajai/ nosauktajai pakalpojuma kopējai
cenai bez PVN – 21 524,00 euro (divdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit četri
euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kā arī par pārmaksātās Avansa
maksājuma daļas atskaitīšanu atpakaļ un noslēgt Vienošanos par grozījumiem
noslēgtajā pakalpojuma līgumā, nosakot, ka kopējā līguma summa 21 524,00 euro
(divdesmit viens tūkstotis pieci simti divdesmit četri euro un 00 centi), neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli;

5.2.

informēt SIA „Prakse.lv” par izmaiņām rezultātos un nosūtot elektronisko vēstuli uz
iepirkuma ietvaros norādīto elektronisko adresi.

5.3.

atbilstoši Publisko iepirkuma likumā noteiktajai procesuālai kārtībai rezultātus publicēt
Pasūtītāja (šajā gadījumā SPKC) tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv sadaļas „Publiskie
iepirkumi” apakšsadaļā „ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta publiskie iepirkumi” pie
iepirkuma ar ID Nr. SPKC/2017/18ESF kā Precizēto protokolu Nr. 1 pie 2017. gada
17. novembra Iepirkuma procedūras ziņojuma un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa
vietnē (www.iub.gov.lv).
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