Rīgā,

2018. gada 11. jūlijā

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 2018/15ESF
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 Aizputes, Babītes, Baldones, Dundagas, Durbes, Engures,
Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, Mērsraga,
Nīcas, Pārgaujas, Priekuļu, Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un Zilupes novada
pašvaldības.
9. Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums ir Slimību profilakses un kontroles centra
direktores 2018. gada 5. februāra rīkojumam Nr. 1-12.6.4/1 „Par iepirkuma komisijas
izveidošanu ESF 9.2.4.2. pasākuma projekta ietvaros” un 2018. gada 13. marta rīkojums Nr. 112.6.4/2 „Par grozījumiem Slimību profilakses un kontroles centra 2018.gada 5.ferbuāra
Rīkojumā 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:
S. Terela – Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas departamenta
Slimību profilakses nodaļas vadītāja vietniece;

L. Račika – Rezgale – Slimību profilakses un kontroles centra Veselības veicināšanas
departamenta Slimību profilakses nodaļas Vecākā veselības veicināšanas koordinētāja;
I. Belova – Slimību profilakses un kontroles centra Direktora palīdze.
11. 2018. gada 14. martā iepirkuma dokumentācija (t.i., Nolikums un tā pielikumi) tiek ievietots
Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē www.spkc.gov.lv un 2018. gada 14.
martā „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 22. martam, plkst.
09:30.
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 12.sadaļā noteiktajām prasībām. Iepirkuma
komisija lēmumu pieņem balsojot.
15.2. Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudes posmā iepirkuma komisija vērtē
pretendentu atbilstību Nolikuma 13.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. 8, 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 22. martā plkst. 09.30.
16.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalās S. Terela.
16.2. Attaisnojošu iemeslu dēļ sanāksmē nepiedalās – I. Selecka, L. Račika – Rezgale un I.
Belova.
16.3. Līdz 2018. gada 22. marta, plkst. 09.30 piedāvājumus iepirkumam iesnieguši 3 (trīs)
pretendenti, t.i.:
Nr.p.k. Pretendents
1.

SIA „OnPlate”

2.

SIA „Prakse.lv”

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
2018. gada 21. marta, plkst. 16.27
2018. gada 22. marta, plkst. 9.08
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3.

Biedrība „Family Ecology
Instute”

2018. gada 22. marta, plkst. 9.10

16.4. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē piedalās pretendentu biedrība „Family Ecology Instute”
un SIA „Prakse.lv” pārstāvji.
16.5. 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
pretendentiem likuma „Publisko iepirkumu likums” izpratnē.
16.6. Iepirkuma komisijas locekle S. Terela atver pretendentu piedāvājumus un nosauc
piedāvātās pakalpojuma kopējās cenas:
Nr.p.k.
1.
2.
3.

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

Nosauktā pakalpojuma kopējā cena
EUR bez PVN
44730,00
43138,00
45000,00

16.7. Pēc piedāvājuma atvēršanas un minēto ziņu nosaukšanas iepirkuma komisijas locekle
parakstās uz pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu pēdējās lapas.
16.8. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta plkst. 09.34.
Balsojums. Par – 1, Pret – 0.
17. Iepirkuma komisija 2018. gada 11. jūlijā slēgtā sēdē uzsāk pretendentu piedāvājumu vērtēšanu:
17.1. Atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra direktores 2018. gada 5. februāra
rīkojumam Nr. 1-12.6.4/1, 2018. gada 13. marta rīkojumam Nr. 1-12.6.4/2 un 2018. gada 4.
jūnija rīkojumam Nr. 1-12.6.4/3 mainīts iepirkuma komisijas sastāvs.
17.2. Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:

I. Selecka – Slimību profilakses un kontroles centra Projektu
vadītāja.
S. Terela – Slimību profilakses un kontroles centra Veselības
veicināšanas departamenta Slimību profilakses nodaļas
vadītājas vietniece;
I. Belova – Slimību profilakses un kontroles centra Direktora
palīdze.

17.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Selecka un komisijas locekle I. Belova paraksta
apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņas ir ieinteresētas
konkrēto pretendentu izvēlē vai darbībā un ka nav saistītas ar pretendentiem Publisko
iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) izpratnē.
17.4. 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 2018/15ESF) ir iesniegti 3
(trīs) piedāvājumi, t.i., SIA „OnPlate”, SIA „Prakse.lv” un biedrība „Family Ecology
Instute”.
17.5. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē iepirkuma komisiju, ka pretendentu, t.i., SIA
„OnPlate”, SIA „Prakse.lv” un biedrība „Family Ecology Instute”, iesniegtie piedāvājumi
atbilst Nolikuma 12.sadaļā noteiktajām noformējuma prasībām.
17.6. Tostarp iepirkuma komisija papildus pārbauda, vai uz pretendentiem, t.i., SIA „OnPlate”,
SIA „Prakse.lv” un biedrība „Family Ecology Instute”, nav attiecināmi PIL minētie
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noteikumi par pretendentu izslēgšanu (PIL 42. pants), t.i., vai pretendentiem uz 2018. gada
22. martu (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 22. martu:
17.6.1. 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 tā
tiek likvidēta.
17.6.2. SIA „Prakse.lv” nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parāds, 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 tā
tiek likvidēta.
17.6.3. 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 tā tiek likvidēta.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.7. 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), SIA „Prakse.lv”
(Reģ. Nr. 40103463807) un biedrība „Family Ecology Instute” (Reģ. Nr. 40008203914),
joprojām darbojas, iegūtā informācija apliecina, ka pretendenti, t.i., SIA „OnPlate”, SIA
„Prakse.lv” un biedrība „Family Ecology Instute”, joprojām darbojas.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.8. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija veic pretendentu, t.i., SIA „OnPlate”, SIA
„Prakse.lv” un biedrība „Family Ecology Instute”, kvalifikācijas atbilstības pārbaudi.
Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudē iepirkuma komisija noskaidro pretendentu
kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām. Pretendentu
kvalifikācijas atbilstības pārbaude notiek, izvērtējot pretendentu kvalifikācijas atbilstības
pārbaudei iesniegtos dokumentus un pārbaudot pretendentu atbilstību Publisko iepirkumu
likumā un iepirkuma Nolikuma 13.sadaļā izvirzītajām prasībām:
17.8.1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja apkopo iepirkuma komisijas locekļu vērtējumu par
pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tabulā, kuru ar saviem parakstiem
apstiprina visi iepirkuma komisijas locekļi.
17.8.2. Iepirkuma komisija, balsojot pieņem lēmumu, ka pretendenti, t.i., SIA „OnPlate”, SIA
„Prakse.lv” un biedrība „Family Ecology Instute”, iesniegtie piedāvājumi ir atbilstoši,
tie ir izturējuši pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi un tiek pielaisti pie
Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudes.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.9. Iepirkuma komisija uzsāk pretendentu, t.i., SIA „OnPlate”, SIA „Prakse.lv” un biedrība
„Family Ecology Instute”, iesniegto Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi pēc
iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” izvirzītajām tehniskajām
prasībām un atbilstoši Nolikuma 15.8.5.apakšpunktā noteiktajiem piedāvājuma
kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, t.i., „Pakalpojumu organizēšanas un īstenošanas
izpilde” (K2.1.) un „Sadarbības īstenošana ar Pasūtītāju un pašvaldībām” (K2.2.):
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17.9.1.

17.9.2.
17.9.3.

Iepirkuma komisija, izskatot pretendentu iesniegtos Tehniskos piedāvājumus, t.sk., to
atbilstību Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” izvirzītajām tehniskajām
prasībām.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja apkopo iepirkuma komisijas locekļu vērtējumu
tabulā, kuru ar saviem parakstiem apstiprina visi iepirkuma komisijas locekļi.
Saskaņā ar Nolikuma 15.8.5.apakšpunktā noteikto metodiku un iepirkuma komisijas
locekļu kopējo vidējo vērtējumu pretendenti, t.i., SIA „OnPlate”, SIA „Prakse.lv” un
biedrība „Family Ecology Instute”, iegūst šādu punktu skaitu par Tehniskā piedāvājuma
kvalitatīvo vērtēšanu:
Nr.p.k.

Pretendents

Iepirkuma komisijas locekļu kopējais
vidējais vērtējums (t.i., iegūtais punktu
skaits) vērtēšanas kritērijā (K2.)

1.

SIA „OnPlate”

66

2.

SIA „Prakse.lv”

55

3.

Biedrība „Family Ecology Instute”

45

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.9.4.

Iepirkuma komisija, balsojot pieņem lēmumu, ka pretendenti, t.i., SIA „OnPlate”, SIA
„Prakse.lv” un biedrība „Family Ecology Instute”, ir izturējuši Tehniskā piedāvājumu
atbilstības pārbaudi un tiek pielaisti pie Finanšu piedāvājumu vērtēšanas.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.10. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas posmā, iepirkuma komisija vērtē pretendentu iesniegtos
Finanšu piedāvājumus, kuri ir izturējuši „Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi”
un „Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi”, pārliecinoties vai pretendentu iesniegtie
Finanšu piedāvājumi nav nepamatoti lēti un vai nesatur aritmētiskās kļūdas, kā arī vai
atbilst iepirkuma Nolikuma 8.pielikumam „Finanšu piedāvājuma forma”, izskatot
pretendentu, t.i., SIA „OnPlate”, SIA „Prakse.lv” un biedrība „Family Ecology Instute”,
iesniegtos Finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija secina, ka:
17.10.1. SIA „OnPlate” iesniegtais Finanšu piedāvājums nav nepamatoti lēti un nesatur
aritmētiskās kļūdas, kā arī Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas pakalpojumu izmaksu
pozīcijas, kas minētas iepirkuma Nolikuma 8.pielikuma formā.
17.10.2. SIA „Prakse.lv” iesniegtais Finanšu piedāvājums nav nepamatoti lēti un nesatur
aritmētiskās kļūdas, kā arī Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas pakalpojumu izmaksu
pozīcijas, kas minētas iepirkuma Nolikuma 8.pielikuma formā.
17.10.3. Biedrības „Family Ecology Instute” iesniegtais Finanšu piedāvājums nav nepamatoti
lēti, kā arī Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas pakalpojumu izmaksu pozīcijas, kas
minētas iepirkuma Nolikuma 8.pielikuma formā, bet satur aritmētiskās kļūdas, t.i.:


Finanšu piedāvājuma 2.1.pozīcijas „Piesaistītā personāla atlīdzības izmaksas
(lektori, šoferis un/ vai tehniskais darbinieks)” (sk. Piedāvājuma 30 lp.) kolonnas
„Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN)” ailē norādītā summa ir neprecīza, ja sareizina
kolonnas „Vienības cena (bez PVN)” ailē norādīto cenu – 537,00 EUR bez PVN, ar
kolonnas „Vienību skaits” ailē norādīto daudzumu – 34, tad kopējā summa šajā
izmaksu pozīcijā ir 18258,00 EUR bez PVN nevis 18020,00 EUR bez PVN.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu (Nolikuma
15.7.2.apakšpunkts) iepirkuma komisija veic precizējošu ierakstu kolonnas
„Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN)” ailē, labojot norādīto cenu no 18020,00 uz
18258,00, kā arī par veiktajiem labojumiem paziņo pretendentam, t.i., biedrībai
„Family Ecology Instute”.
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Finanšu piedāvājuma 2.4.pozīcijas „Citas administratīvās izmaksas” (sk.
Piedāvājuma 30 lp.) kolonnas „Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN)” ailē norādītā
summa ir neprecīza, ja sareizina kolonnas „Vienības cena (bez PVN)” ailē norādīto
cenu – 20,00 EUR bez PVN, ar kolonnas „Vienību skaits” ailē norādīto daudzumu –
34, tad kopējā summa šajā izmaksu pozīcijā ir 680,00 EUR bez PVN nevis 918,00
EUR bez PVN.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu (Nolikuma
15.7.2.apakšpunkts) iepirkuma komisija veic precizējošu ierakstu kolonnas
„Izmaksu pozīcijas cena (bez PVN)” ailē, labojot norādīto cenu no 918,00 uz
680,00, kā arī par veiktajiem labojumiem paziņo pretendentam, t.i., biedrībai
„Family Ecology Instute”.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.11. Iepirkumu komisija atbilstoši Nolikuma 15.8.2.apakšpunktā minētajam nosaka
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un
to skaitliskajām vērtībām (Nolikuma 15.8.4. un 15.8.5.apakšpunkts):
17.11.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek pēc punktu metodes. Maksimālā kopējā skaitliskā vērtība
– 100 punkti. Gala vērtējumu aprēķina, ņemot vērā piedāvājuma cenas un piedāvājuma
kvalitātes kritēriju vērtējumā iegūto punktu kopsummu pēc šādas formulas:
Vkop = K1+ K2,
kur:
Vkop = pretendenta piedāvājuma iegūtais kopējais punktu skaits, punkti;
K1 = aprēķinātais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā pakalpojuma kopējā cena (bez
PVN)”, punkti;
K2 = pretendenta piedāvājuma kopējā „Piedāvājuma kvalitāte” vērtēšanas kritēriju
punktu summa, punkti.
17.11.2. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē nosauktās pretendentu pakalpojumu kopējās cenas
EUR bez PVN, kuras tiks izmantotas tālākam aprēķinam, t.i.:
Nr.p.k.

Nosauktā pakalpojuma kopējā cena
EUR bez PVN

Pretendents

1.

SIA „OnPlate”

44730,00

2.

SIA „Prakse.lv”

43138,00

3.

Biedrība „Family Ecology Instute”

45000,00

17.11.3. Tiek aprēķināts piedāvājums ar viszemāko cenu no visiem piedāvājumiem atbilstoši
Nolikuma 15.8.4.apakšpunktā norādītajai informācijai:
K1 = C1.zem./ C1.pied. x N,
kur:
C1.zem. = viszemākā piedāvātā pakalpojuma kopējā cena bez PVN no visiem
piedāvājumiem, EUR;
C1.pied.= vērtējamā piedāvātā pakalpojuma kopējā cena bez PVN, EUR;
N = kritērija maksimālā skaitliskā vērtība, punkti – 30 punkti.
Nr.p.k.
1.

Pretendents
SIA „OnPlate”

Vērtējums „Piedāvātā pakalpojuma
kopējā cena (bez PVN)”
28,932
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2.

SIA „Prakse.lv”

3.

Biedrība „Family Ecology Instute”

30
28,759

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.11.4. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja apkopo iepirkuma komisijas locekļu gala vērtējumu
tabulā:
Nr.p.k.

Pretendents

Gala vērtējums

1.

SIA „OnPlate”

94,932

2.

SIA „Prakse.lv”

85

3.

Biedrība „Family Ecology Instute”

73,759

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.11.5. Iepirkuma komisija nosaka potenciālos pretendentus, kuriem būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības, nosakot Pakalpojuma sniedzēju kārtību, ņemot vērā Nolikuma
15.8.apakšpunktā minēto izvēles kritēriju, ka iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu, t.i., kur 1.pakalpojuma sniedzējs būs tas, kurš būs ieguvis
visaugstāko galīgo skaitlisko vērtējumu, 2.pakalpojuma sniedzējs ar nākamo augstāko
galīgo skaitlisko vērtījumu, 3.pakalpojuma sniedzējs ar nākamo augstāko galīgo
skaitlisko vērtējumu utt.:
Līguma slēgšanas
tiesību kārtas Nr.
1

SIA „OnPlate”

Galīgais skaitliskais
vērtējums
94,932

2

SIA „Prakse.lv”

85

3

Biedrība „Family Ecology Instute”

Pretendents

73,759

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.12. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentiem, t.i., SIA „OnPlate”, SIA „Prakse.lv”
un biedrība „Family Ecology Instute”, nav attiecināmi PIL minētie noteikumi par
pretendentu izslēgšanu, t.i., PIL 42.pants:
17.12.1. Iepirkumu
komisija
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
interneta
vietnē
https://www.eis.gov.lv iegūst E-izziņas uz 2018. gada 11. jūliju (t.i., lēmuma
pieņemšanas datums par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu) par to, ka
pretendentiem 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:
17.12.1.1. SIA „OnPlate” nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parāda, kas
kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro;
17.12.1.2. SIA „Prakse.lv” nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parāda, kas
kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro;
17.12.1.3. biedrībai „Family Ecology Instute” nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto
nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00
centi) euro.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
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17.12.2. Iepirkumu
komisija
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
interneta
vietnē
https://www.eis.gov.lv iegūst E-izziņas, no Uzņēmumu reģistra uz 2018. gada 11. jūliju
(t.i., lēmuma pieņemšanas datums par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu),
ka pretendentiem nav apturēta saimnieciskā darbība, tāpat, ka nav aktuāls
maksātnespējas process vai netiek likvidēts. Izvērtējot iegūto informāciju, iepirkuma
komisija secina, ka par:
17.12.2.1. SIA „OnPlate” nav aktuālo datu par apturētu saimniecisko darbību, par maksātnespējas
procesu vai, ka tā tiek likvidēta;
17.12.2.2. SIA „Prakse.lv” nav aktuālo datu par apturētu saimniecisko darbību, par
maksātnespējas procesu vai, ka tā tiek likvidēta;
17.12.2.3. biedrību „Family Ecology Instute” nav aktuālo datu par apturētu saimniecisko darbību,
par maksātnespējas procesu vai, ka tā tiek likvidēta.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.12.3. Iepirkumu
komisija
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
interneta
vietnē
https://www.eis.gov.lv iegūst E-izziņas uz 2018. gada 11. jūliju (t.i., lēmuma
pieņemšanas datums par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu), ka pretendenti
nav sodīti par tādiem pārkāpumiem, kas minēti PIL 42.panta pirmajā daļā. Izvērtējot
iegūto informāciju, iepirkuma komisija secina, ka:
17.12.3.1. SIA „OnPlate” nav sodīta par tādiem pārkāpumiem, kas minēti PIL 42.panta pirmajā
daļā;
17.12.3.2. SIA „Prakse.lv” nav sodīta par tādiem pārkāpumiem, kas minēti PIL 42.panta pirmajā
daļā;
17.12.3.3. biedrība „Family Ecology Instute” nav sodīta par tādiem pārkāpumiem, kas minēti PIL
42.panta pirmajā daļā.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.13. Iepirkuma komisijai ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un atbilstoši iepirkuma Nolikuma
15.8.apkašpunktā minētājam izvēles kritērijam, t.i., ka iepirkuma komisija izvēlas
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un
Tehniskajai specifikācijai, iepirkuma komisija balsojot pieņem lēmumu par uzvarētāju
iepirkumā „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 2018/15ESF) atzīt SIA
„OnPlate”, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma un Tehniskās
specifikācijas prasībām, un kopvērtējumā ir ieguvis visaugstāko galīgo skaitlisko
vērtējumu, t.i., 94,932 punktus, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „OnPlate” par
kopējo līguma summu 44 730,00 (četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro un
00 centi) EUR bez PVN.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.

8

