Rīgā,

2017. gada 28. augustā

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta otro daļu
„Nodarbību (pasākumu) kopums bērniem un pusaudžiem (7. – 9.klase) par pozitīvas
savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei 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/2017/06ESF
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 nodarbību (pasākumu) kopums bērniem un pusaudžiem (7. – 9. klase)
par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās
profilaksei 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 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.
11. 2017. gada 22. jūnijā „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 4. jūlijam, plkst.
10:00.
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. 2017. gada 26. jūnijā notiek iepirkuma komisija slēgtā sēdē:
16.1. Iepirkuma komisijas locekle M. Pauniņa informē, ka pārskatot iepirkuma „Nodarbību
(pasākumu) kopums bērniem un pusaudžiem (7. – 9.klase) par pozitīvas savstarpējās
komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei 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/2017/06ESF Nolikumu un tā pielikumus ir
konstatējusi, ka neuzmanības dēļ Nolikuma 12.sadaļas „Kvalifikācijas prasības
pretendentiem un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti” 12.2.4.apakšpunktā nav iekļauts
šāds speciālists, t.i., 1 (viens) izglītības iestādes pedagogs, kas nepieciešams kvalitatīvai
pakalpojuma izpildei, t.i., nodarbību (pasākumu) kopuma programmas izstrādei.
16.2. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija secina, ka jāveic būtiski labojumu
iepirkuma dokumentācijā, t.i., Nolikumā:
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16.2.1.

12.sadaļas „Kvalifikācijas prasības pretendentiem un iesniedzamie kvalifikācijas
dokumenti” tabulas 12.2.4.apakšpunktu papildināt ar 1 (vienu) jaunu punktu (t.i.,
12.2.4.3.), kura kolonnā „Pretendentam jāatbilst šādām kvalifikācijas prasībām” norāda
prasības izglītības iestādes pedagogam, savukārt, kolonnā „Lai pierādītu atbilstību
Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi
kvalifikācijas dokumenti” norāda dokumenti, kas jāiesniedz, t.i.:

12.2. Pretendentam
jāatbilst
kvalifikācijas prasībām:

šādām

(...)

12.3. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja
noteiktajām kvalifikācijas prasībām,
pretendentam
jāiesniedz
šādi
kvalifikācijas dokumenti:
(...)

12.2.4. Pretendents pakalpojumu sniegšanā uz visu pakalpojuma īstenošanas periodu
programmas sagatavošanā piesaista
šādus speciālistus1:
(...)

(...)

vismaz 1 (vienu) izglītības iestādes
pedagogu, kuram:
12.2.4.3.1. ir augstākā un/ vai augstākā
profesionālā izglītība attiecīgajā
jomā;
12.2.4.3.2. iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā
(2014., 2015., 2016. un 2017.gadā
līdz piedāvājumu iesniegšanas
brīdim*) kopumā ir vismaz 30
(trīsdesmit) mēnešu praktiskā
pieredze audzināšanas darbā ar
pusaudžiem;
12.2.4.3.3. ir latviešu valodas zināšanas, kas ir
pietiekamas
pakalpojumu
sniegšanai.

12.3.6. Iesaistītā speciālista personīgi parakstīts
pieredzes apraksts (turpmāk – CV)
saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu. CV
jāiesniedz tādā apjomā, lai no tā var
secināt atbilstību 12.2.4.3.apakšpunkta
prasībām, pievienojot profesionālo
kvalifikāciju apliecinošo dokumentu
kopijas.

12.2.4.3.

16.2.2.

pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem Nolikuma 12.sadaļas „Kvalifikācijas prasības
pretendentiem un iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti” tabulas 12.2.4.apakšpunktā,
tiek veikti grozījumi arī Nolikuma 9.1., 10.1., 10.7. un 11.2.3.apakšpunktos (mainīts
piedāvājuma iesniegšanas termiņu un atvēršanas sanāksmes datumu):
„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 10. jūlija plkst. 10:00. 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, iepriekš
piesakoties (skat. Nolikuma 1.2.1.apakšpunktu). Ja piegādātājs pieprasa

Pretendentam nodarbību (pasākumu) kopuma programmas sagatavošanās obligāti vienlaikus ir jāiesaista visi Nolikuma 12.2.4.apakšpunkta
punktos minētie speciālisti. Papildus skaidrojam, ka pretendents ir tiesīgs piesaistīt arī citus speciālistus pakalpojuma kvalitatīvas izpildes
nodrošināšanai.
1
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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 10. jūlija plkst. 10:00
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.

10.7.

Piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 10. jūlijā plkst. 10:00 Slimību profilakses
un kontroles centrā, Duntes ielā 22, k-5, Rīgā, 2.stāvā, Sēžu zālē.

11.2.3. atzīmi – „iepirkumam „Nodarbību (pasākumu) kopums bērniem un
pusaudžiem (7. – 9.klase) par pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu
un konfliktu risināšanu ņirgāšanās profilaksei 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/2017/06ESF.
Neatvērt līdz 2017. gada 10. jūlija plkst. 10:00.”.”.
16.3. Iepirkuma dokumentācijas grozījumi pievienoti klāt protokolam kā pielikumi.
16.4. Iepirkuma komisija nolemj apstiprināt iepirkuma Nolikuma grozījumus un uzdot Iepirkumu
komisijas sekretārei veikt 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, Atturas – 0.
17. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2017. gada 10. jūlijā plkst. 10.00.
17.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalās I. Selecka, M. Pauniņa, L. Račika – Rezgale un
E. Upmale.
17.2. Līdz 2017. gada 10. jūlija, plkst. 10.00 piedāvājumus iepirkumam iesnieguši 3 (trīs)
pretendenti, t.i.:
Nr.p.k. Pretendents
1.

SIA „Cēsu veselības centrs”

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
2017. gada 10. jūlija, plkst. 09.03

SIA „Prakse.lv”
2017. gada 10. jūlija, plkst. 09.30
Nodibinājums zinātnes un
3.
mācību centrs “CILVĒKS 2017. gada 10. jūlija, plkst. 09.47
UN VISUMS”
17.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalās pretendenta, t.i., SIA „Prakse.lv”, pārstāvis.
17.4. Iepirkuma komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā pretendenta izvēlē vai darbībā un ka nav saistīti ar
pretendentu likuma „Publisko iepirkumu likums” izpratnē.
17.5. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Selecka atver pretendentu piedāvājumus un nosauc
piedāvāto pakalpojuma kopējo cenu:
2.
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Nr.p.k.

Pretendents

Nosauktā pakalpojuma kopējā cena
EUR bez PVN
21 480,00
29 400,00

SIA „Cēsu veselības centrs”
SIA „Prakse.lv”
Nodibinājums zinātnes un mācību
3.
37 610,00
centrs “CILVĒKS UN VISUMS”
17.6. Pēc piedāvājuma atvēršanas un minēto ziņu nosaukšanas iepirkuma komisijas locekļi
parakstās uz pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu pēdējās lapas.
17.7. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta plkst. 10.05.
1.
2.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
18. 2017. gada 10. jūlijā notiek vēl viena iepirkuma komisijas slēgtā sēdē:
18.1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Selecka informē, ka 2017. gada 10. jūlijā plkst. 10.52
Slimību profilakses un kontroles centra Personāla un procesu vadības departamenta
Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas vecākā lietvede Liene Ozoliņa atnesa
pretendenta, t.i., SIA „Atbalsta un izaugsmes centrs „Droša skola”” piedāvājumu, kurš ticis
iesniegts 2017. gada 7. jūlijā plkst. 15:12, kā apliecina Slimību profilakses un kontroles
centra Personāla un procesu vadības departamenta Personāla un dokumentu pārvaldības
nodaļas darbinieku uzliktais spiedogs uz konverta.
18.2. Nolikuma grozījumu Nr.1 (versija no 2017. gada 26. jūnija) 10.punkts nosaka kārtību, kādā
veidā un kārtībā, kur, kad ir iesniedzams un atverams piedāvājums, t.i.:
18.2.1. 10.1.apakšpunkts nosaka, ka „(…) pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.
gada 10. jūlija plkst. 10:00 Slimību profilakses un kontroles centrā, Duntes ielā 22, k5, Rīgā, 3.stāvā, 305. kabinetā, darbdienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iesniedzot
personīgi vai sūtot pa pastu (…)”;
18.2.2. 10.6.apakšpunkts nosaka, ka „(…) Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē
piedāvājumu speciālā reģistrā to iesniegšanas secībā, ko pretendenta pārstāvis
apliecina ar savu parakstu. Pasūtītāja pārstāvis uz aploksnes vai paketes fiksē
saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes vai paketes tiek glabātas neatvērtas līdz
piedāvājumu atvēršanas sanāksmei (…)”;
18.2.3. 10.7. un 10.8.apakšpunkts nosaka, ka „(…) piedāvājumi tiks atvērti 2017. gada 10.
jūlijā plkst. 10:00 Slimību profilakses un kontroles centrā, Duntes ielā 22, k-5, Rīgā,
2.stāvā, Sēžu zālē (…), ka piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai
to pārstāvji, Komisijai uzrādot dokumentu (pilnvaru), kas apliecina to tiesības pārstāvēt
pretendentu (…)”.
18.3. Saskaņā ar procesuālo kārtību:
18.3.1. „(…) iepirkuma Nolikums ir tiesību akts, uz kuru tiek balstīta turpmākais iepirkums un
kurš līdztekus normatīvajam regulējumam (un vienlaikus tam atbilstoši) reglamentē
iepirkuma norisi. No minētā secināms, ka iepirkuma Nolikums ir tiesību akts, kas ir
piemērojams iepirkumā līdztekus normatīvajam regulējumam, līdz ar ko iepirkuma
Nolikumā izvirzītās prasības ir obligātas un pretendents nedrīkst iepirkuma Nolikumā
noteiktās prasības neievērot (…)” (Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu
departamenta 2012. gada 17. augusta lēmums lietā Nr. SKA-850/2012);
18.3.2. „(…) Pasūtītājam ir jānoteic piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Termiņš noteicams
tiesiskās apgrozības drošībai un noteiktībai. Pretendentam jāsniedz piedāvājums tam
atvēlētajā termiņā. Tostarp Nolikuma 10.punkts (šajā gadījumā) noteic, ka pēc norādītā
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs atklātā sanāksmē atver iesniegtos
piedāvājumus. No iepriekš minētā izriet, ka šis noteikums vērsts uz publisko iepirkumu
organizēšanas atklātumu un pārredzamības sasniegšanu, t.i., Publisko iepirkuma likuma
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2.panta 1.punktā minētā ievērošanu. Kā arī dzen ar pārredzamības principu nav
savienojama situācija, ka pēc piedāvājumu atklātas atvēršanas Pasūtītājs piedāvājumu
vidū iekļauj citus, vēlāk iesniegtus piedāvājumus. Situācija, kad Pasūtītāja rīcībā ir
bijuši piedāvājumi, taču tie atvēršanas sanāksmē nav tikuši atvērti, ir atšķirīga, Tas
viennozīmīgi rada apdraudējumu citam pretendentam, kas piedalās iepirkumā, t.i., tā
uzticībai pārskatāmai un atklātai procedūrai, objektīvai un godīgai iepirkuma norisei
(…)”(Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2016. gada 6.
septembra spriedums lietā Nr. SKA-924/2016).
18.4. No iepriekš minētā izriet, ka jebkura pretendenta pienākums ir pārliecināties, vai
plānotais/ iesniedzamais piedāvājums ir iesniegts atbilstoši Nolikumā izvirzītajām
prasībām un kārtībai, līdz ar ko Pasūtītājam ievērojot procesuālos aspektus, nevar ietvert
iepriekš minētā pretendenta piedāvājumu piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokolā, jo
tādejādi tiktu pārkāptas citu pretendentu tiesības uz atklātumu un pārredzamību iepirkumā,
kā arī tiktu pieļauts vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums pret pārējiem
pretendnetiem.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
19. Iepirkuma komisija 2017. gada 24. jūlijā slēgtā sēdē uzsāk pretendenta piedāvājuma vērtēšanu:
19.1. Iepirkumam „Nodarbību (pasākumu) kopums bērniem un pusaudžiem (7. – 9.klase) par
pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās
profilaksei 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/2017/06ESF) ir iesniegti 3
(trīs) piedāvājumi, t.i., SIA „Cēsu veselības centrs”, SIA „Prakse.lv” un Nodibinājums
zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”.
19.2. Iepirkuma komisijas sekretāre informē iepirkuma komisiju, ka pretendentu, t.i., SIA „Cēsu
veselības centrs”, SIA „Prakse.lv” un Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS
UN VISUMS”, iesniegtie piedāvājume atbilst Nolikuma 11.sadaļā noteiktajām
noformējuma prasībām.
19.3. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija veic pretendentu 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 12.sadaļā izvirzītajām prasībām:
19.3.1. Iepirkuma komisija, izskatot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, secina, ka:
19.3.1.1. SIA „Cēsu veselības centrs” savam piedāvājumam ir pievienojusi iesaistītā speciālista,
t.i., Edgara Krastiņa, personīgi parakstītu pieredzes aprakstu (CV) saskaņā ar
Nolikuma 4.pielikumu un atbilstošo profesionālās kvalifikācijas dokumentu kopijas
(Piedāvājuma 28. – 34.lp.), izvērtējot tos, ir secināts, ka Ārstniecības personas
reģistrācijas Nr. 1-04036211298 apliecība Nr. 27491 ir derīga no 21.02.2012. līdz
21.02.2017. (Piedāvājuma 31.lp.).
Lai
apliecinātu
pretendenta
iesaistītā
speciālista
atbilstību
Nolikuma
12.2.4.1.apakšpunkta 12.2.4.1.apakšpunktam, t.i., „(...) 1 (vienu) sertificētu ārstu
psihoterapeitu (t.i., ārstniecības personu), kuram: (...) ir tiesības praktizēt attiecīgajā
specialitātē (...)”, saskaņā ar Nolikuma 12.3.4.apakšpunktu pretendentam ir jāiesniedz
„(...) Iesaistītā speciālista, t.i., psihoterapeita (ārstniecības personas), personīgi
parakstīts pieredzes apraksts (turpmāk – CV) saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu. CV
jāiesniedz tādā apjomā, lai no tā var secināt atbilstību 12.2.4.1.apakšpunkta prasībām,
pievienojot profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas (piem.,
sertifikāta kopija) (...)”, ņemot vērā to, ka Ārstniecības personas reģistrācijas
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apliecības Nr. 27491 derīguma termiņš ir 21.02.2017., kas sen jau ir beidzies, SIA
„Cēsu veselības centrs” ir jāiesniedz aktuālais sertifikāts, kas apliecina, ka Edgars
Krastiņš ir tiesīgs praktizēt kā ārstniecības persona – psihoterapeits.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta sestajai daļai iepirkuma komisija ir
tiesīga pieprasīt papildus skaidrojumu no pretendenta par neskaidro vai nepilnīgo
informāciju vai dokumentu, kas ietverta/-s pretendenta piedāvājumā, t.sk., lūdzot
iesniegt trūkstošo dokumentu, tādejādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem
pretendentiem.
Ņemot vērā konstatēto, iepirkuma komisija nolemj pretendentam lūgt līdz 2017. gada
31. jūlijam (ieskaitot) papildus skaidrojumus vai informāciju, vai dokumentu, kas ļauj
nepārprotami pārliecināties par to, ka Edgars Krastiņš ir tiesīgs praktizēt kā
ārstniecības persona – psihoterapeits, lai nodrošinātu SIA „Cēsu veselības centrs”
iesniegtā
piedāvājuma
un
piesaistītā
speciālista
atbilstību
Nolikuma
12.2.4.1.apakšpunktam.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
19.3.1.2.

SIA „Prakse.lv” savam piedāvājumam ir pievienojusi iesaistītā speciālista, t.i.,
psihologa Amandas Zariņas, personīgi parakstītu pieredzes aprakstu (CV) saskaņā ar
Nolikuma 4.pielikumu (Piedāvājuma 19. – 26.lp.), kurā ir minēts, ka laika periodā no
2003.gada līdz 2017.gadam kopumā ir 13 gadu pieredze specialitātē dažādās izglītības
iestādēs un biedrībā gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem un pusaudžiem.
Lai
apliecinātu
pretendenta
iesaistītā
speciālista
atbilstību
Nolikuma
12.2.5.apakšpunkta 12.2.5.2.apakšpunktam, t.i., „(...) 1 (viens) psihologs, kuram: (...)
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu
iesniegšanas brīdim): (...) ir pieredze publisku, izglītojošu pasākumu vadīšanā
bērniem un pusaudžiem ar kopējo apjomu vismaz 10 (desmit) akadēmiskās stundas
(...)”, bet no pieejamās informācijas nevar īsti (t.i., viennozīmīgi) pārliecināties, vai
Amandai Zariņai 13 gadu esošās pieredzes laikā ir vadījusi publiskus, izglītojošus
pasākumus bērniem un pusaudžiem ar kopējo apjomu vismaz 10 (desmit) akadēmiskās
stundas.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta sestajai daļai iepirkuma komisija ir
tiesīga pieprasīt papildus skaidrojumu no pretendenta par neskaidro vai nepilnīgo
informāciju vai dokumentu, kas ietverta/-s pretendenta piedāvājumā, t.sk., lūdzot
iesniegt trūkstošo dokumentu, tādejādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem
pretendentiem.
Ņemot vērā konstatēto, iepirkuma komisija nolemj pretendentam lūgt līdz 2017. gada
31. jūlijam (ieskaitot) papildus skaidrojumus vai informāciju, vai dokumentu, kas ļauj
nepārprotami pārliecināties par to, ka Amanda Zariņa, t.i., psihologs, 13 gadu esošās
pieredzes laikā ir pieredze publisku, izglītojošu pasākumu vadīšanā bērniem un
pusaudžiem ar kopējo apjomu vismaz 10 (desmit) akadēmiskās stundas, lai
nodrošinātu SIA „Prakse.lv” iesniegtā piedāvājuma un piesaistītā speciālista atbilstību
Nolikuma 12.2.5.2.apakšpunktam.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS” savam
piedāvājumam ir pievienojis:
19.3.1.3.1.
visu iesaistīto speciālistu, t.i., Ilzes Sestules (ārstniecības personas –
psihoterapeites), Judītes Iliško (psihologa), Inetas Vīksnas (pedagoga), Laumas
Žubules (psihologa), Ilzes Ābelnieces (psihologa) un Lienas Hačatrjanas, personīgi
parakstītus pieredzes aprakstus (CV) saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu
(Piedāvājuma 18. – 48.lp.).
19.3.1.3.
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19.3.1.3.2.

19.3.1.3.3.

Lai apliecinātu pretendenta iesaistīto speciālistus atbilstību Nolikuma 12.3.4.,
12.3.5., 12.3.6. un 12.3.7.apakšpunktam, t.i., „(...) Iesaistītā (-o) speciālista (-u) (...)
personīgi parakstīts pieredzes apraksts (turpmāk – CV) saskaņā ar Nolikuma
4.pielikumu. CV jāiesniedz tādā apjomā, lai no tā var secināt atbilstību (...)
prasībām, pievienojot profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas
(...)”, bet Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”
savam piedāvājumam nav pievienojis visu iesaistīto speciālistu profesionālās
kvalifikācijas dokumentu kopijas (t.sk., ārstniecības personas – sertificēta kopijas
(ja tas ir attiecināms)).
iesaistītā speciālista, t.i., psihologa Judītes Iliško, personīgi parakstītu pieredzes
aprakstu (CV) saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu (Piedāvājuma 23. – 27.lp.), kurā ir
minēts, ka kopumā ir 5,5 gadu pieredze specialitātē, strādājot dažādās izglītības
iestādē ar bērniem un pusaudžiem.
Lai apliecinātu pretendenta iesaistītā speciālista atbilstību Nolikuma
12.2.5.apakšpunkta 12.2.5.2.apakšpunktam, t.i., „(...) 1 (viens) psihologs, kuram:
(...) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas brīdim): (...) ir pieredze publisku, izglītojošu pasākumu
vadīšanā bērniem un pusaudžiem ar kopējo apjomu vismaz 10 (desmit)
akadēmiskās stundas (...)”, bet no pieejamās informācijas nevar īsti (t.i.,
viennozīmīgi) pārliecināties, vai Judītei Iliško 5,5 gadu esošās pieredzes laikā ir
vadījusi publiskus, izglītojošus pasākumus bērniem un pusaudžiem ar kopējo
apjomu vismaz 10 (desmit) akadēmiskās stundas.
iesaistītā speciālista, t.i., psihologa Laumas Žubules, personīgi parakstītu pieredzes
aprakstu (CV) saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu (Piedāvājuma 40. – 44.lp.), kurā ir
4.punktā ir norādīts, ka latviešu valodas zināšanas visos veidos ir „5”, savukārt,
krievu – „2”, „4”, „1”, angļu – „5”, „4”, vācu – „3”, „2”, atbilstoši notādītajai
vērtēšanas skalai 4.punktā, t.i., „1” ir teicamas valodas zināšanas, „līdz
5”pamatzināšanas, no tā ir secināms, ka Lauma Žubule nav izpratusi norādīto
vērtēšanas skalu, jo latviešu valodā ir ielikusi, ka ir tiaki pamatzināšanas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, nepieciešams lūgt precizēt/ skaidrot Laumas
Žubules CV norādītās valodas zināšanas, lai pārliecinātos, ka latviešu valodas
zināšanas ir pietiekamas pakalpojumu sniegšanai (Nolikuma 12.2.4.2.3. un
12.2.5.3.apakšpunkts).
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta sestajai daļai iepirkuma komisija ir
tiesīga pieprasīt papildus skaidrojumu no pretendenta par neskaidro vai nepilnīgo
informāciju vai dokumentu, kas ietverta/-s pretendenta piedāvājumā, t.sk., lūdzot
iesniegt trūkstošo dokumentu, tādejādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem
pretendentiem.
Ņemot vērā konstatēto, iepirkuma komisija nolemj pretendentam lūgt līdz 2017. gada
31. jūlijam (ieskaitot) sniegt papildus informāciju vai dokumentu, t.i.:
- profesionālās kvalifikācijas dokumentu kopijas, t.sk., ārstniecības personas
sertifikāts kopiju, kas apliecinātu Ilzes Sestules, t.i., iesaistītā speciālista –
ārstniecības personas – psihoterapeita, CV minētos faktus par iegūto izglītību, kā
arī, lai nodrošinātu Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN
VISUMS” iesniegtā piedāvājuma un piesaistītā speciālista atbilstību Nolikuma
12.3.4.apakšpunktam;
- profesionālās kvalifikācijas dokumentu kopijas, kas apliecinātu Judītes Iliško, t.i.,
iesaistītā speciālista – psihologa, CV minētos faktus par iegūto izglītību un papildus
skaidrojumus, kas ļauj nepārprotami pārliecināties par to, ka Judītei Iliško 5,5 gadu
esošās profesionālās pieredzes laikā ir pieredze publisku, izglītojošu pasākumu
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-

-

-

-

vadīšanā bērniem un pusaudžiem ar kopējo apjomu vismaz 10 (desmit)
akadēmiskās stundas, kā arī, lai nodrošinātu Nodibinājums zinātnes un mācību
centrs „CILVĒKS UN VISUMS” iesniegtā piedāvājuma un piesaistītā speciālista
atbilstību Nolikuma 12.2.5.2.un 12.3.5.apakšpunktam;
profesionālās kvalifikācijas dokumentu kopijas, kas apliecinātu Inetas Vīksnas, t.i.,
iesaistītā speciālista – pedagoga, CV minētos faktus par iegūto izglītību, kā arī, lai
nodrošinātu Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”
iesniegtā piedāvājuma un piesaistītā speciālista atbilstību Nolikuma
12.3.6.apakšpunktam;
profesionālās kvalifikācijas dokumentu kopijas, kas apliecinātu Laumas Žubules,
t.i., iesaistītā speciālista – psihologa, CV minētos faktus par iegūto izglītību un
precizēt/ skaidrot Laumas Žubules CV norādītās valodas zināšanas, lai
pārliecinātos, ka latviešu valodas zināšanas ir pietiekamas pakalpojumu sniegšanai,
kā arī, lai nodrošinātu Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN
VISUMS” iesniegtā piedāvājuma un piesaistītā speciālista atbilstību Nolikuma
12.3.5. un 12.3.7.apakšpunktam;
profesionālās kvalifikācijas dokumentu kopijas, kas apliecinātu Ilzes Ābelnieces,
t.i., iesaistītā speciālista – psihologa, CV minētos faktus par iegūto izglītību, kā arī,
lai nodrošinātu Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”
iesniegtā piedāvājuma un piesaistītā speciālista atbilstību Nolikuma 12.3.5. un
12.3.7.apakšpunktam;
profesionālās kvalifikācijas dokumentu kopijas, kas apliecinātu Lienas Hačatrjanas,
t.i., iesaistītā speciālista, CV minētos faktus par iegūto izglītību, kā arī, lai
nodrošinātu Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”
iesniegtā piedāvājuma un piesaistītā speciālista atbilstību Nolikuma 12.3.5. un
12.3.7.apakšpunktam.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
19.3.2. Papildus iepirkuma komisija pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra interneta
vietnē
http://www.ur.gov.lv/index.php?a=934&v=lv&mekletinput=44103080049&mekletsel=ur
&x=0&y=0 , vai pretendenti, t.i., SIA „Cēsu veselības centrs” (Reģ. Nr.44103080049),
SIA „Prakse.lv” (Reģ. Nr. 40103463807) un Nodibinājums zinātnes un mācību centrs
„CILVĒKS UN VISUMS” (Reģ. Nr.40008249854), joprojām darbojas, iegūtā
informācija apliecina, ka pretendenti, t.i., SIA „Cēsu veselības centrs”, SIA „Prakse.lv”
un Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”, joprojām
darbojas.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
19.3.3. Iepirkuma komisijas sekretāre apkopo iepirkuma komisijas locekļu vērtējumu par
pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tabulā.
19.4. Pamatojoties uz iepriekš minēto, iepirkuma komisija nolemj, ka vērtēšanu turpinās pēc
pieprasītās informācijas saņemšanas no SIA „Cēsu veselības centrs”, no SIA „Prakse.lv” un
no Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
20. Iepirkuma komisija 2017. gada 28. augustā slēgtā sēdē turpina pretendenta piedāvājuma
vērtēšanu:
20.1. Iepirkuma komisijas sekretāre informē, ka:
20.1.1. 2017. gada 27. jūlijā ir saņemta elektroniskā vēstule – papildus skaidrojums no SIA
„Prakse.lv” par Amandas Zariņas atbilstību Nolikuma 12.2.5.2.apakšpunktam.
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20.1.2. 2017. gada 31.jūlijā ir saņemta elektroniskā vēstule – papildus skaidrojums no SIA „Cēsu
veselības centrs”.
20.1.3. 2017. gada 1.augustā ir saņemtas vairākas elektroniskās vēstules – papildus skaidrojumi
no Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS” par Ilzes Sestules
atbilstību Nolikuma 12.3.4.apakšpunktam, par Judītes Iliško atbilstību Nolikuma
12.2.5.2.apakšpunktam, par Inetas Vīksnas atbilstību Nolikuma 12.3.6.apakšpunktam, par
Laumas Žubules atbilstību Nolikuma 12.3.5. un 12.3.7.apakšpunktam, par Ilzes
Ābelnieces atbilstību Nolikuma 12.3.5. un 12.3.7.apakšpunktam, par Lienas Hačatrjanas
atbilstību Nolikuma 12.3.5. un 12.3.7.apakšpunktam, savukārt, 2017. gada 3.augustā
elektroniskā vēstule – papildus skaidrojums par Judītes Iliško atbilstību Nolikuma
12.3.5.apakšpunktam, kā to paredz Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS
UN VISUMS” lūgtais atbildes iesniegšanas termiņa pagarinājums (elektroniskā vēstule
no 2017. gada 1. augusta) un 2017. gada 1. augustā iepirkuma komisijas apstiprinātais
termiņa pagarinājums līdz 2017. gada 4. augustam.
20.2. Iepirkuma komisija, iepazīstoties ar pretendentu iesniegtajiem papildus skaidrojumiem,
secina, ka:
20.2.1. SIA „Prakse.lv” piesaistītajai speciālistei – psihologam Amandai Zariņai 13 gadu esošās
pieredzes laikā ir pieredze publisku, izglītojošu pasākumu vadīšanā bērniem un
pusaudžiem ar kopējo apjomu vismaz 10 akadēmiskās stundas, t.i., laika posmā no
2006.gada līdz 2010.gadam Amanda Zariņa darba ietvaros VBTAI ir vadījusi bērnu un
jauniešu izglītojošās un radošās darbnīcas, kā arī laika posmā 2006.gada līdz šim brīdim
dažādās Latvijas skolās un bērnu aprūpes centros vadījusi radošās darbnīcas bērniem un
pusaudžiem par savstarpējām attiecībām vienaudžu vidū un vecākiem, kā arī bērniem, kas
cietuši no vardarbības.
No iepriekš minētā izriet, ka pretendenta, t.i., SIA „Prakse.lv”, piedāvātā speciāliste atbilst
Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, t.i., Nolikuma 12.2.5.2.apakšpunktam, līdz ar ko,
pretendents, t.i., SIA „Prakse.lv”, iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs, tas ir izturējis
pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi un tiek pielaists pie Tehniskā piedāvājuma
atbilstības pārbaudes.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
20.2.2. Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS” piesaistītajiem
speciālistiem ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija:
 ārstniecības personai – psihoterapeitei Ilzei Sestulei – Latvijas Medicīnas akadēmijas
ārsta grāds, Ārstniecības personas sertifikāts NR. A-64746 psihoterapeita
pamatspecialitātē (derīgs līdz 21.05.2019.), Rīgas Stradiņu universitātē apguvusi pilnu
studiju programmu „Rezindetūrā medicīnā” un ieguvusi psihiatra kvalifikāciju;
 pedagogam Inetai Vīksnai – LU vidusskolas ekonomikas skolotāja kvalifikācija,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola izglītības darba vadītāja un sociālo
zinību skolotāja kvalifikācija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
profesionālo maģista grāds skolvadībā;
 psihologam Laumai Žubulei – LU profesionālo bakalaura grāds psihiloģijā un ar
psihologa asistenta kvalifikāciju, kā arī Laumai Žubulei ir pietiekamas latviešu
valodas zināšanas pakalpojumu sniegšanai, jo tā ir dzimtā valoda;
 psihologam Ilzei Ābelniecei – LU profesionālo maģista grāds psihiloģijā un psihologa
kvalifikācija;
 psihologam Lienai Hačatrjanai – LU profesionālo maģista grāds psihiloģijā un
psihologa kvalifikācija;
 psihologam Judītei Iliško – Daugavpils pedagoģiskā universitāte sociālo zinātņu
bakalaura grāds psiholoģijā, izglītības psihologa un sociālo priekšmeta skolotāja
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kvalifikācija, LU profesionālo maģista grāds psihiloģijā un psihologa kvalifikācija, kā
arī 5,5 gadu esošās pieredzes laikā ir vadījusi publiskus, izglītojošus pasākumus
bērniem un pusaudžiem ar kopējo apjomu, kas pārsniedz 10 (desmit) akadēmiskās
stundas.
No iepriekš minētā izriet, ka pretendenta, t.i., Nodibinājums zinātnes un mācību centrs
„CILVĒKS UN VISUMS”, piedāvātie speciālisti atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām,
līdz ar ko, pretendents, t.i., Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN
VISUMS”, iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs, tas ir izturējis pretendenta kvalifikācijas
atbilstības pārbaudi un tiek pielaists pie Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudes.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
20.2.3. SIA „Cēsu veselības centrs” nevar iesniegt aktuālu sertifikātu, kas apliecinātu, ka Edgars
Krastiņš ir tiesīgs praktizēt kā ārstniecības persona – psihoterapeits, vienlaikus, lūdzot
sākotnēji piesaistīto speciālistu, t.i., Edgaru Krastiņu, aizstāt ar jaunu speciālistu, t.i., ārsti
– psihoterapeiti Ilzi Sestuli.
Papildus norādam, ka:
 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2012. gada 17. augusta
lēmuma lietā Nr. SKA-850/2012 atzīts, ka „(...) iepirkuma nolikums ir tiesību akts, uz
kuru tiek balstīta turpmākā iepirkuma un kurš līdztekus normatīvajam regulējumam
(un vienlaikus tam atbilstoši) reglamentē iepirkuma norisi. (...) no minētā secināms,
ka iepirkumā izvirzītās prasības pretendentiem ir obligātas un pretendenti nedrīkst
iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktās parasības neievērot (...)”.
 Augstākās tiesas 2014. gada 4. novembra rīcības sēdes lēmumā lietā Nr.SKA670/2014 pausts, ka „(...) iesniegto piedāvājumu grozīšana nav pieļaujama. Tādi
papildinājumi, ar kuriem tiek būtiski grozīti finanšu piedāvājuma fiskālie
raksturlielumi, (...) ir atzīstami par būtiskiem pārgrozījumiem pēc satura. Ja
pasūtītājs pieļautu šāda veida pārgrozījumu veikšanu, tad tiktu pieļauts vienlīdzīgas
attieksmes principa pārkāpums pret pārējiem pretendentiem (...)”.
 Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 2013. gada 18. septembra
sprieduma lietā Nr. SKA-772/2013 norādītajam „visām prasībām, kurām jāatbilst
piedāvājumam, un piedāvājumu vērtēšanas kārtībai ir jābūt paredzētai iepirkuma
dokumentācijā; ja pretendents vai potenciālais pretendents iebilst pret Pasūtītāja
izvirzītajām prasībām, tas šīs prasības var apstrīdēt IUB; ja tas netiek darīts,
pretendentam jāgādā, lai viņa piedāvājums pilnībā atbilstu šīm prasībām.”.
 saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) noteikto procesuālo kārtību
pretendents piesaistītos speciālistus drīkst nomainīt ar tādas pašas kvalifikācijas un
profesionālās pieredzes speciālistu tikai tajā brīdī, kad ir noslēgts attiecīgais iepirkuma
līgums, ievērojot PIL 62.panta otrās daļas nosacījumus.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, pretendenta, t.i., SIA „Cēsu veselības centrs”, iesniegtais
piedāvājums ir neatbilstošs, tas nav izturējis pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi
un netiek pielaists pie Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudes.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
20.3. Iepirkuma komisija uzsāk pretendentu, t.i., SIA „Prakse.lv” un Nodibinājums zinātnes un
mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”, iesniegto Tehnisko piedāvājumu atbilstības
pārbaudi pēc iepirkuma Nolikuma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” izvirzītajām
tehniskajām prasībām un atbilstoši Nolikuma 14.8.5.apakšpunktā noteiktajiem piedāvājuma
kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem, t.i., „Pakalpojumu organizēšanas un īstenošanas
izpilde” (K2.1.) un „Sadarbības īstenošana ar Pasūtītāju, pašvaldībām un to teritorijā
esošajām izglītības iestādēm” (K2.2.):
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20.3.1. Iepirkuma komisija, izskatot pretendentu iesniegtos Tehniskos piedāvājumus, t.sk., to
atbilstību Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” izvirzītajām tehniskajām
prasībām.
20.3.2. Iepirkuma komisijas sekretāre apkopo iepirkuma komisijas locekļu vērtējumu tabulā, kuru
ar saviem parakstiem apstiprina visi iepirkuma komisijas locekļi.
20.3.3. Saskaņā ar Nolikuma 14.8.5.apakšpunktā noteikto metodiku, pretendenti, t.i., SIA
„Prakse.lv” un Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”, iegūst
šādu punktu skaitu par Tehniskā piedāvājuma kvalitatīvo vērtēšanu:
Nr.p.k.

Pretendents

Vērtējums (K2.)

1.

SIA „Prakse.lv”

42

2.

Nodibinājums zinātnes un mācību
53
centrs „CILVĒKS UN VISUMS”

Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
20.3.4. Iepirkuma komisija, balsojot pieņem lēmumu, ka pretendenti, t.i., SIA „Prakse.lv” un
Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”, ir izturējuši Tehniskā
piedāvājumu atbilstības pārbaudi un tiek pielaisti pie Finanšu piedāvājumu vērtēšanas.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
20.4. 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 7.pielikumam „Finanšu piedāvājuma forma” un Nolikuma
14.8.4.apakšpunktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam piedāvājuma „Piedāvātā pakalpojuma
kopējā cena (bez PVN)” (K1), izskatot pretendentu, t.i., SIA „Prakse.lv” un Nodibinājums
zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”, iesniegtos Finanšu piedāvājumus,
iepirkuma komisija secina, ka:
20.4.1. SIA „Prakse.lv” iesniegtais Finanšu piedāvājums nav nepamtoti lēti un nesatur
aritmētiskās kļūdas, kā arī Finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas pakalpojumu izmaksu
pozīcijas, kas minētas iepirkuma Nolikuma 7.pielikuma formā.
20.4.2. Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS” iesniegtais Finanšu
piedāvājums nav nepamtoti lēti un nesatur aritmētiskās kļūdas, kā arī Finanšu
piedāvājumā ir ietvertas visas pakalpojumu izmaksu pozīcijas, kas minētas iepirkuma
Nolikuma 7.pielikuma formā.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
20.4.3. Iepirkumu komisija atbilstoši Nolikuma 14.8.2.apakšpunktā minētajam nosaka
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem
un to skaitliskajām vērtībām (Nolikuma 14.8.4. un 14.8.5.apakšpunkts):
20.4.3.1. 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;
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K1 = aprēķinātais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā pakalpojuma kopējā cena (bez
PVN)”, punkti;
K2 = pretendenta piedāvājuma kopējā „Pakalpojumu izpildes apraksts” vērtēšanas
kritēriju punktu summa, punkti.
20.4.3.2. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē nosauktās pretendentu pakalpojumu kopējās cenas
EUR bez PVN, kuras tiks izmantotas tālākam aprēķinam, t.i.:
Nr.p.k.
1.
2.

Nosauktā pakalpojuma kopējā cena
EUR bez PVN

Pretendents
SIA „Prakse.lv”
Nodibinājums zinātnes un mācību
centrs “CILVĒKS UN VISUMS”

29 400,00
37 610,00

20.4.3.3. Tiek aprēķināts piedāvājums ar viszemāko cenu no visiem piedāvājumiem atbilstoši
Nolikuma 14.8.4.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 – 45 punkti.
Nr.p.k.

Pretendents

1.

SIA „Prakse.lv”

2.

Nodibinājums zinātnes un mācību
centrs “CILVĒKS UN VISUMS”

Vērtējums „Piedāvātā pakalpojuma
kopējā cena (bez PVN)”
45
35,177

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

Pretendents

1.

SIA „Prakse.lv”

2.

Nodibinājums zinātnes un mācību
centrs “CILVĒKS UN VISUMS”

Gala vērtējums
87
88,177

Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
20.5. Iepirkuma komisija nosaka potenciālos pretendentus, kuriem būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības, nosakot Pakalpojuma sniedzēju kārtību, ņemot vērā Nolikuma
14.8.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 utt.:
Līguma slēgšanas
tiesību kārtas Nr. Pretendents

Galīgais skaitliskais
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vērtējums

1
2

Nodibinājums zinātnes un mācību
centrs “CILVĒKS UN VISUMS”
SIA „Prakse.lv”

88,177
87

Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
20.6. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentiem, t.i., SIA „Prakse.lv” un Nodibinājums
zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”, nav attiecināmi Publisko iepirkumu
likumā (turpmāk – PIL) minētie noteikumi par pretendentu izslēgšanu, t.i., PIL 42.pants:
20.6.1. Iepirkumu
komisija
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
interneta
vietnē
https://www.eis.gov.lv iegūst E-izziņas uz 2017. gada 28. augustu (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:
20.6.1.1. SIA „Prakse.lv” nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parāda, kas
kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro;
20.6.1.2. Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS” nav Valsts
ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens
simts piecdesmit euro un 00 centi) euro.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
Iepirkumu
komisija
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
interneta
vietnē
https://www.eis.gov.lv iegūst E-izziņas, no Uzņēmumu reģistra uz 2017. gada 28.
augustu (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:
20.6.2.1. SIA „Prakse.lv” nav aktuālo datu par apturētu saimniecisko darbību, par
maksātnespējas procesu vai, ka tiek likvidēts;
20.6.2.2. Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS” nav aktuālo datu
par apturētu saimniecisko darbību, par maksātnespējas procesu vai, ka tiek likvidēts.
20.6.2.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
Iepirkumu
komisija
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
interneta
vietnē
https://www.eis.gov.lv iegūst E-izziņas uz 2017. gada 28. augustu (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:
20.6.3.1. SIA „Prakse.lv” nav sodīts par tādiem pārkāpumiem, kas minēti PIL 42.panta pirmajā
daļā;
20.6.3.2. Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS” nav sodīts par
tādiem pārkāpumiem, kas minēti PIL 42.panta pirmajā daļā.
20.6.3.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
20.7. Iepirkuma komisijai ņemot vērā izvērtēšanas rezultātus un atbilstoši iepirkuma Nolikuma
14.8.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 „Nodarbību (pasākumu) kopums bērniem un pusaudžiem (7. – 9.klase) par
pozitīvas savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu ņirgāšanās
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profilaksei 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/2017/06ESF) atzīt
Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN VISUMS”, jo pretendenta
iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām, un
kopvērtējumā ir ieguvis visaugstāko galīgo skaitlisko vērtējumu, t.i., 88,177 punktus, un
piešķirt līguma slēgšanas tiesības Nodibinājums zinātnes un mācību centrs „CILVĒKS UN
VISUMS” par kopējo paredzamo līguma summu (t.i., par kopējo pakalpojumu summu)
37 610,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši seši simti desmit euro un 00 centi) EUR bez PVN.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0, Atturas – 0.
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