Rīgā,

2017. gada 17. novembrī

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
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 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.
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 30. oktobrī „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 7. novembrim, 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. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2017. gada 7. novembrī plkst. 10.00.
16.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalās M. Pauniņa.
16.1.1. Attaisnojošu iemeslu dēļ sanāksmē nepiedalās – I. Selecka un S. Terela.
16.2. Līdz 2017. gada 7. novembra, plkst. 10.00 piedāvājumu iepirkumam iesniedzis 1 (viens)
pretendents, t.i.:
Nr.p.k. Pretendents
1.

SIA „Prakse.lv”

Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks
2017. gada 7. novembra, plkst. 09.54

16.2.1. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē piedalās pretendenta SIA „Prakse.lv” pārstāvis.
16.3. 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.
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16.4. Iepirkuma komisijas locekle M. Pauniņa atver pretendenta piedāvājumu un nosauc
piedāvāto pakalpojuma kopējo cenu:
Nr.p.k.
1.

Pretendents
SIA „Prakse.lv”

Nosauktā pakalpojuma kopējā cena
EUR bez PVN
21 524,00

Pēc piedāvājuma atvēršanas un minēto ziņu nosaukšanas iepirkuma komisijas locekle
parakstās uz pretendenta iesniegtā finanšu piedāvājuma pēdējās lapas.
16.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta plkst. 10.02.
16.4.1.

Balsojums. Par – 1, Pret – 0.
17. Iepirkuma komisija 2017. gada 7. novembrī slēgtā sēdē uzsāk pretendenta piedāvājuma
vērtēšanu:
17.1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Selecka un iepirkuma komisijas locekle S. Terela
paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņas ir
ieinteresētas konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un ka nav saistītas ar pretendentu
likuma „Publisko iepirkumu likums” izpratnē.
17.2. Iepirkumam „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) ir iesniegts tikai 1 (viens)
piedāvājums, t.i., SIA „Prakse.lv”.
17.3. Ņemot vērā iepriekš minēto faktu, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē komisiju, ka
atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai procesuālajai kārtībai, ja
piedāvājumu ir iesniedzis tikai 1 (viens) piegādātājs, iepirkuma komisija sagatavo un
Pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu
kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas, savukārt, ja iepirkuma komisija nevar
pamatot, ka izvirzītās pretendentu kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas, tā
pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu.
17.3.1. Iepirkuma komisija izskata iepirkuma Nolikumā norādītās prasības pretendentiem:
17.3.1.1.
Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) obligāti noteiktajām prasībām
iepirkumu komisija iepirkuma Nolikumā ir iekļāvusi šādas papildus prasības, ka:
17.3.1.1.1.
pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir īstenojis vismaz 2 (divus) izglītojošus
pasākumus (piem., lekcijas un/ vai lekciju ciklus, un/ vai seminārus, un/ vai citus
izglītojošus pasākumus) iedzīvotājiem.
17.3.1.1.2.
pretendents pakalpojumu sniegšanā uz visu pakalpojuma īstenošanas periodu
programmas sagatavošanā piesaista šādus speciālistus1:
17.3.1.1.2.1.
vismaz 1 (vienu) sertificētu narkologu (t.i., ārstniecības personu), kuram:
- ir tiesības praktizēt attiecīgajā specialitātē;
- iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas brīdim) kopumā ir vismaz 30 (trīsdesmit)
mēnešu pieredze ārstnieciskajā darbā, strādājot savā specialitātē ar
bērniem un pusaudžiem;
- ir latviešu valodas zināšanas, kas ir pietiekamas pakalpojumu sniegšanai.
17.3.1.1.2.2.
vismaz 1 (vienu) izglītības psihologu, kuram:
Pretendentam izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumu 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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- ir izglītību apliecinošs dokuments (diploms), kas apliecina psihologa
profesionālo kvalifikāciju un kompetenci patstāvīgi veikt psihologa
profesionālo darbību;
- iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas brīdim) kopumā ir vismaz 30 (trīsdesmit)
mēnešu darba pieredze, strādājot savā specialitātē izglītības iestādē ar
bērniem un pusaudžiem;
- ir latviešu valodas zināšanas, kas ir pietiekamas pakalpojumu sniegšanai.
17.3.1.1.3.
pretendents nodrošina, ka katra izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopuma
nodarbības vadīšanā vienlaikus uz visu pakalpojuma īstenošanas periodu
piedalās:
17.3.1.1.3.1.
vismaz 1 (viens) psihologs, kuram2:
- ir izglītību apliecinošs dokuments (diploms), kas apliecina psihologa
profesionālo kvalifikāciju un kompetenci patstāvīgi veikt psihologa
profesionālo darbību;
- iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas brīdim):
a) kopumā ir vismaz 30 (trīsdesmit) mēnešu darba pieredze, strādājot
savā specialitātē;
b) ir pieredze publisku, izglītojošu pasākumu vadīšanā bērniem un
pusaudžiem par saturā līdzvērtīgām tēmām ar kopējo apjomu vismaz
10 (desmit) akadēmiskās stundas;
- ir latviešu valodas zināšanas, kas ir pietiekamas pakalpojumu sniegšanai
(nepieciešamības gadījumā, pēc Pasūtītāja lūguma, pretendents nodrošina
izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumu vadīšanu krievu valodā,
paredzot runas tulkošanu latviešu valodā (var izmantot tulka
pakalpojumus)).
17.3.1.1.3.2.
vismaz 1 (viens) sabiedrības veselības specialists, kuram:
- ir augstākā profesionālā izglītība studiju virzienā veselības aprūpe ar
kvalifikāciju sabiedrības veselības specialists;
- iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze publisku, izglītojošu
pasākumu vadīšanā bērniem un pusaudžiem par saturā līdzvērtīgām
tēmām ar kopējo apjomu vismaz 10 (desmit) akadēmiskās stundas;
- ir latviešu valodas zināšanas, kas ir pietiekamas pakalpojumu sniegšanai
(nepieciešamības gadījumā, pēc Pasūtītāja lūguma, pretendents nodrošina
izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumu vadīšanu krievu valodā,
paredzot runas tulkošanu latviešu valodā (var izmantot tulka
pakalpojumus)).
17.3.2. Iepirkuma komisija secina, ka izvirzītās pretendentu kvalifikācijas prasības ir objektīvas
un samērīgas, jo:
17.3.2.1.
prasības par pretendenta speciālistu apliecina, ka veiktajiem pakalpojumiem būs
atbilstoša kvalitāte un ka pakalpojuma sniedzējs spēj izpildīt attiecīgo iepirkuma
līgumu;
17.3.2.2.
prasības par pretendenta pieredzi apliecina, ka piegādātājs spēj izpildīt attiecīgo
publisko iepirkuma līgumu;
17.3.2.3.
konkrētajā tirgū ir vairāki piegādātāji (SIA „Prakse.lv”, SIA „Latvian Holidays”,
SIA „Divi Gani”, SIA „Cēsu veselības centrs”, Biedrība „Gaišo domu platforma”
u.c.), kas atbilst Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām.
2

Papildus skaidrojam, ka pretendents ir tiesīgs piesaistīt arī citus speciālistus pakalpojuma kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai.

4

17.3.3.

Tostarp Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) pastāv vienotais tirgus, kas paredz brīvu
darbaspēka pārvietošanos un pakalpojumu apriti starp ES dalībvalstīm, Eiropas
Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ) valstīm un Šveici, un ņemot vērā to, ka
paziņojums par iepirkumu tika publicēts gan Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa
vientē (www.iub.gov.lv), gan Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa
vietnes www.spkc.gov.lv sadaļas „Publiskie iepirkumi” apakšsadaļā „ESF 9.2.4.2.
pasākuma projekta publiskie iepirkumi”, tātad jebkurš piegādātājs neatkarīgi no
savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, lai nodrošinātu dalību iepirkumā varēja
piesaistīt sev nepieciešamos speciālistus vai apakšuzņēmējus no jebkuras ES
dalībvalsts (t.sk., Latvijas), no EEZ valsts un no Šveices, taču konkrētajā iepirkumā
citi piegādātāji nav iesnieguši piedāvājumus nevis kvalifikācijas prasību dēļ, bet
citu iemeslu dēļ.
Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija balsojot nolemj turpināt iepirkumu un
uzsākt iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanu.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.4. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē iepirkuma komisiju, ka pretendenta, t.i., SIA
„Prakse.lv”, iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 11.sadaļā noteiktajām noformējuma
prasībām.
17.5. Tostarp iepirkuma komisija papildus pārbauda, vai uz pretendentiem nav attiecināmi
Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) minētie noteikumi par pretendentu izslēgšanu,
(PIL 42. pants), t.i., vai pretendentam uz 2017. gada 7. novembri (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 Valsts ieņēmuma dienesta (turpmāk – VID) publiskojamo datu bāzes, t.i.,
https://www6.vid.gov.lv/?aspxerrorpath=/VID_PDB/NPAR, izvērtējot iegūto informāciju,
iepirkuma komisija secina, ka uz 2017. gada 7. novembri SIA „Prakse.lv” nav VID
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 tiek likvidēts.
17.6. 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:
17.6.1.

Iepirkuma komisija pārliecinās Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra interneta vietnē
http://www.ur.gov.lv/index.php?a=934&v=lv&mekletinput=40103463807&mekletsel=u
r&x=11&y=3, vai pretendents, t.i., SIA „Prakse.lv” (Reģ. Nr. 40103463807), joprojām
darbojas, iegūtā informācija apliecina, ka pretendents joprojām darbojas.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
Iepirkuma komisija, izskatot pretendenta iesniegto piedāvājumu, secina, ka SIA
„Prakse.lv” savam piedāvājumam ir pievienojusi:
17.6.2.1.
Iesaistītā speciālista, t.i., ārstniecības personas – narkologa Ilzes Maksimas,
personīgi parakstītu pieredzes aprakstu (CV) saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu,
kurā ir minēts, ka ir ieguvusi ārsta grādu (Latvijas medicīnas akadēmijā (tagadējā
RSU)) un pabeigusi rezidentūru narkoloģijā (Rīgas Stradiņu universitātē), kā arī, ka
laika periodā no 2003. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim kopumā ir 14
(četrpadsmit) gadu pieredze ārstnieciskajā darbā (t.sk., strādājot ar bērniem un
17.6.2.
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pusaudžiem) dažādās ārstniecības iestādēs, t.i., SIA „Veselības centrs Vivendi”,
SIA „Salaspils veselības centrs”, VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
u.c., pārzina latviešu, angļu un krievu valodu. No pieejamās informācijas var
secināt, ka Ilzes Maksimas iegūtā izglītība un profesionālā pieredze ir atbilstoša
Nolikuma 12.2.4.1.apakšpunktā izvirzītajām prasībām.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.6.2.2.

Iesaistītā speciālista, t.i., psihologa Amandas Zariņas, personīgi parakstītu pieredzes
aprakstu (CV) saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, kurā ir minēts, ka ir ieguvusi
sociālo zinātņu maģistra grādu psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
augstskolā) un apguvusi speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā
psihologiem (Latvijas Pašvaldību mācību centrā), kā arī, ka laika periodā no 2003.
gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim kopumā ir 14 (četrpadsmit) gadu
pieredze specialitātē gan ar pieaugušajiem, gan bērniem un pusaudžiem (t.sk., ir
tiesības veikt patstāvīgi psihologa profesionālo darbu (Certificate Nr. 3734)), kā arī
ir vairāk kā 100 (viena simta) akadēmisko stundu pieredze dažādu publisku,
izglītojošu pasākumu vadīšanā bērniem un pusaudžiem, pārzina latviešu, angļu un
krievu valodu. No pieejamās informācijas var secināt, ka Amanda Zariņa iegūtā
izglītība un profesionālā pieredze ir atbilstoša Nolikuma 12.2.4.2. un
12.2.5.1.apakšpunktā izvirzītajām prasībām.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.6.2.3.

Iesaistītā speciālista, t.i., sabiedrības veselības speciālista Ilzes Kozlovskas,
personīgi parakstītu pieredzes aprakstu (CV) saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu,
kurā ir minēts, ka ir ieguvusi veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē
(Rīgas Stradiņu univesritātē) un māsu grādu (Rīgas Stradiņu universitātē, bet nav
pievienots augstākās profesionālās izglītības dipolms), kā arī, ka laika periodā no
1995. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim kopumā ir 22 (divdesmit divu)
gadu pieredze darbā kā medicīnas māsai un 5 (piecu) gadu pieredze kā sabiedības
veselības speciālistam, kā arī ir vairāk kā 66 (sešdesmit sešu) akadēmisko stundu
pieredze dažādu publisku, izglītojošu pasākumu vadīšanā bērniem un pusaudžiem
par atkarību jautājumiem, pārzina latviešu, angļu un krievu valodu.
Lai apliecinātu pretendenta iesaistītā speciālista atbilstību Nolikuma
12.2.5.apakšpunkta 12.2.5.2.apakšpunktam, t.i., „[..] 1 (viens) sabiedrības veselības
specialists, kuram: [..] ir augstākā profesionālā izglītība studiju virzienā veselības
aprūpe ar kvalifikāciju sabiedrības veselības specialists [..]”, bet no pieejamās
informācijas nevar īsti (t.i., viennozīmīgi) pārliecināties, vai Ilzei Kozlovskai ir
atbilstoša augstākā profesionālā izglītība, t.i., vai iegūtais veselības zinātņu maģistra
grāds veselības aprūpē dod iespēju strādāt par sabiedrības veselības speciālitātu vai
ir pielādzināms Rīgas Stradiņu universitātes timekļa vientē pieejamai informācijai
par studijas vizienu veselības aprūpe ar kvalifikāciju sabiedrības veselības
specialists (t.i., salīdzinot mācību priekšmetus un iegūstamos kredītpunktus),
nepieciešams lūgt SIA „Praksi.lv” iesniegt Rīgas Stradiņu universitātes augstākās
profesionālās izglītības dipolma kopiju par māsu grāda iegūšanu, kā arī diploma
pielikuma kopiju, kurā ir minēti visi priekšmeti un iegūtie kredītpunkti tajos.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.6.3.

Pamatojoties uz SIA „Prakse.lv” 2017. gada 11. augusta vēstuli „Par pakalpojuma
līguma Nr. SPKC/2017/08ESF (Izpildītāja Nr. 2017/08-1) izbeigšanu” ar 2017. gada 20.
septembri tika izbeigta 2017. gada 1. augustā noslēgtā pakalpojuma līguma „Izglītojošas
nodarbības pusaudžiem (5. – 9. un 10. – 12.klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu
un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām ESF projekta „Slimību profilakses un
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kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros”
(Nr. SPKC/2017/08ESF) darbība, kā pamatojums tika minēts, ka:
- darba procesa rezultātā, t.i., pie izglītojošo pasākumu programmas sastādīšanas, dalību
atteica piesaistītā ārstniecības persona – narkologs, kā iemeslu minot, ka darba apjoms,
kas ir jāiegulda izglītojošo pasākumu programmas un informatīvā materiāla izstrādāšanā
nav savienojams ar speciālista pamatdarbu;
- mēģinājumi atrast aizstājēju pakalpojumu veikšanā iesaistītajai ārstniecības personai –
narkologam, kura kvalifikācija bija atbilstoša Nolikuma prasībām, bija beigušies bez
rezultātiem, jo attiecīgās nozares eksperti ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju
pieprasīja daudz lielāku atlīdzību nekā pieļāva attiecīgais iepirkums (t.sk., iesniegtais
Finanšu piedāvājums) – sākot no 200,00 līdz 230,00 EUR uz rokas par dienu.
Lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē, ievērojot PIL 42. panta otrās daļas
1.punkta, 43. panta un 46. panta pirmās, otrās, trešās daļas nosacījumus, t.sk., ja
Pasūtītājs lemj par attiecīgā piegādātāja un/ vai pretendenta uzticamības atjaunošanu,
jāievēro fakultatīvo izslēgšanas noteikumu pamatprincipi – jāvērtē katra gadījuma
faktiskie apstākļi (t.i., pārkāpuma būtiskums, veids un intensitāte (smagums), kura dēļ
tika izbeigts (t.sk., vienpusēji atkāpjoties) līgums, kā arī slēdzamā līguma neizpildes
riski, nosakot efektivitātes pasākumus vai papildu saistības vai citus noteikumus (piem.,
personāla pieejamībai, profesionālās pieredzes apliecināšanai), kas varētu padarīt
ekonomiski neizdevīgāku līguma noteikumu neievērošanu), ievērojot vienīdzīgas
attieksmes un samērīguma principu, un Eiropas Savienības tiesības3 (tādejādi piemērojot
Direktīvas 2004/18 45. panta 2. punktā minēto sākuma frāzi „dalību līgumā var
atteikt”), kas pieļauj atvieglot vai mīkstināt noteiktos kritērijus4, piešķirot attiecīgajam
subjektam iespēju labot situāciju un izpildīt minētos nosacījumus/ pienākumus
noteiktajā termiņā5. Līdz ar ko iepirkuma komisija nolemj lūgt SIA „Prakse.lv” veikt
šādus uzticamības atjaunošanas pasākumus, t.i.:
1) iesniegt skaidrojumu, kādus efektīvus pasākumus veiks, lai novērstu līdzīgu risku
rašanos pakalpojumu līguma izpildes laikā;
2) iesniegt dokumentu, kas apliecina, ka pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Pakalpojuma līguma par izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumiem pusaudžiem (8. –
9.klase) par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi
un sekām noslēgšanas apņemas Pasūtītājam iesniegt ar pakalpojuma izpildē
piesaistītajiem speciālistiem noslēgto līgumu apliecinātās kopijas;
3) iesniegt detalizētu cenas veidošanās mehānismu katrai izmaksu pozīcijai, t.i.,
detalizēti skaidrojot pretendenta Finanšu piedāvājumā norādīto izglītojošo nodarbību
(pasākumu) kopumu izmaksu veidošanās principus, tādejādi radot pārliecību, ka
pretendenta norādītie/ aprēķinātie finanšu līdzekļi ir pieteikami, lai sekmētu kvalitatīvu
un efektīvu pakalpojuma līguma izpildi (t.sk., lietderīgu finanšu līdzekļu izmantošanu),
kā arī turpmāko izmaksu attiecināmību uz ESF 9.2.4.2. pasākuma projektu;
4) dokumentu kopijas, piem., pieņemšanas – nodošanas aktu vai līgumu kopijas, vai
pasūtītāju atauksmes vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina, ka pretendents pēdējo 3
(trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža pienācīgā kvalitātē un ievērojot
līgumos norādītos termiņus ir īstenojis līdzvērtīgus pasākumus, t.i., gan pēc to skaita,
gan finansējuma apjoma.
Eiropas Savienības Tiesas 2016. gada 14. decembra spriedums lietā Connexxion Taxi Services, C-171/15, ECLI:EU:C:2016:948, 28. punkts,
2014. gada 10. jūlija spriedums lietā Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici, C‑358/12, EU:C:2014:2063, 35. punkts.
4
Eiropas Savienības Tiesas 2016. gada 14. decembra spriedums lietā Connexxion Taxi Services, C-171/15, ECLI:EU:C:2016:948, 29. punkts, 2016.
gada 10. novembra spriedums lietā Ciclat, C‑199/15, ECLI:EU:C:2016:853, 36. punkts, 2014. gada 10 .jūlija spriedums lietā Consorzio Stabile
Libor Lavori Pubblici, C‑358/12, EU:C:2014:2063, 36. punkts.
5
Eiropas Savienības Tiesas 2016. gada 2. jūnija spriedums lietā Pippo Pizzo, C-27/15, ECLI:EU:C:2016:404, 50., 51. punkts.
3
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Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
17.6.4.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta sestajai un astotajai 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), kā arī lai izskaidro finanšu piedāvājumā iekļauto
informāciju, kā arī radot pārliecību Pasūtītājam (t.i., atjaunojot uzticamību), ka
attiecīgais pretendents spēs izpildīt visas Nolikuma prasības un arī nodrošināt
kvalitātīvu, savlaicīgu līguma izpildi, lietderīgu (efektīvu) finanšu līdzekļu izlietošanu.
Ņemot vērā konstatēto, iepirkuma komisija nolemj pretendentam lūgt līdz 2017. gada
15. novembrim (ieskaitot) papildus skaidrojumus vai informāciju, vai dokumentu, kas
ļauj nepārprotami pārliecināties par to, ka pretendents un tā piesaistītie speciālisti atbilst
Nolikuma prasībām, ievērojot šī protokola 5.2.2.3. un 5.2.3.apakšpunktā minēto.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja apkopo iepirkuma komisijas locekļu vērtējumu par
pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tabulā.
17.7. Pamatojoties uz iepriekš minēto, iepirkuma komisija nolemj, ka vērtēšanu turpinās pēc
pieprasītās informācijas saņemšanas no SIA „Prakse.lv”.
17.6.5.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
18. Iepirkuma komisija 2017. gada 17. novembrī slēgtā sēdē turpina pretendenta piedāvājuma
vērtēšanu:
18.1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka 2017. gada 15. novembrī ir saņemta vēstule
– papildus skaidrojums no SIA „Prakse.lv” par Ilzes Kozlovskas atbilstību Nolikuma
12.2.5.2.apakšpunktam (t.sk., RSU augstākās profesionālās izglītības dipolma un tā
pielikumu kopiju par māsu grādu), kā arī par uzticamības atjaunošanas pasākumiem, t.i.,
Skaidrojums par risku novēršanas pasākumiem līguma izpildē, Apliecinājumu par
speciālistu piesaisti, Detalizēto Finanšu piedāvājumu, Pieņemšanas – nodošanas aktu un
līgumu kopijas par pēdējo 3 (trīs) gadu laikā īstenotajiem līdzvērtīgiem pasākumiem, t.i.,
gan pēc to skaita, gan finansējuma apjoma.
18.2. Iepirkuma komisija, iepazīstoties ar SIA „Prakse.lv” iesniegto papildus skaidrojumu (t.sk.,
izstrūkstošo dokumentāciju):
18.2.1.

kā arī papildus salīdzinot Rīgas Stradiņu universitātes tīmekļa vietnē
(https://www.rsu.lv/studiju-programma/sabiedribas-veseliba-0) pieejamo informāciju
par akadēmiskā maģistra programmu „Sabiedrības veselības” (iegūstamais grāds:
veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē, kuru absolventi drīkst strādāt par
sabiedrības veselības organizatoriem/ metodiķiem/ analītiķiem, veselības veicināšanas
konsultantiem/ koordinētājiem) un studiju kursu plāna pārskatu (kurā minēti studiju
kursa nosakumus un tajā iegūstamie kredītpunkti) ar Ilzes Kozlovskas iegūtā RSU māsu
grāda un veselības zinātņu maģistra grāda veselības aprūpē diploma pielikumos
norādītos mācību/ studiju priekšmetus un tajos iegūtos kredītpunktus, secina, ka Ilzei
Kozlovkai ir atbilstoša augstākā profesionālā izglītība, t.i., veselības zinātņu maģistra
grāds veselības aprūpē, kas dod iespēju strādāt par sabiedrības veselības speciālitātu,
līdz ar ko pretendents, t.i., SIA „Prakse.lv”, pakalpojuma izpildei ir piesaistījis
Nolikuma 12.2.5.2.apakšpunktam atbilstošu speciālistu.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
18.2.2.

uzskata, ka pretendenta, t.i., SIA „Prakse.lv”:
- iesniegtie pierādījumi, t.i., Iepirkuma līguma pasākumu organizēšanas pakalpojumi
VIAA funkciju nodrošināšanai kopija (no 2017. gada 14. augusta, Nr. 1-39.1/32, ar
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kopējo līgumcenu – 139 999,00 EUR bez PVN) un tā ietvaros iesniegto PNA kopijas (no
2017. gada 8. septembra par summu 827,64 EUR ar PVN, no 2017. gada 29. septembra
par summu 1 944,89 EUR ar PVN, no 2017. gada 3. oktobra par summu 207,47 EUR ar
PVN, no 2017. gada 4. oktobra par summu 1421,96 EUR ar PVN, no 2017. gada 13.
oktobra par summu 2 398,75 EUR ar PVN, no 2017. gada 19. oktobra par summu
10 021,24 EUR ar PVN), kā arī ERASMUS+ programmas ietvaros noslēgtais Grant
agreement No 2014-1-LV01-KA202-000522 – Pn7 (no 2014. gada 20. novembra, ar
kopējo līgumsummu – 34 863,64 EUR);
- iesniegtais apliecinājums par speciālistu piesaisti, kā arī apņemšanās 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc pakalpojuma līguma iesniegt ar speciālistiem noslēgto autoratlīdzības
līgumu apliecinātās kopijas;
- iesniegto detalizēto Finanšu piedāvājumu, kurš atspoguļo katras izmaksu pozīcijas
veidošanās principus,
un turpmāk plānotie pasākumi līdzīgu gadījumu (t.sk., risku) novēršanai nākotnē ir
pietiekami „uzticamības atjaunošanai”, tādejādi radot pārliecību, ka pretendents spēs
pienācīgā kvalitātē īstenot izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumus, ievērojot
pakalpojuma līgumā norādītos termiņus un nodrošinot lietderīgu finanšu līdzekļu
izmantošanu, kā arī turpmāko izmaksu attiecināmību uz ESF 9.2.4.2. pasākuma projektu.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
18.3. No iepriekš minētā izriet, ka pretendents, t.i., SIA „Prakse.lv”, atbilst Pasūtītāja
izvirzītajām prasībām, 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.
18.4. Iepirkuma komisija uzsāk pretendenta, t.i., SIA „Prakse.lv”, iesniegtā Tehniskā
piedāvājuma 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.):
18.4.1.

Iepirkuma komisija, izskatot pretendenta iesniegto Tehnisko piedāvājumu, t.sk., to
atbilstību Nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” izvirzītajām tehniskajām
prasībām.

18.4.2.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja apkopo iepirkuma komisijas locekļu vērtējumu
tabulā, kuru ar saviem parakstiem apstiprina visi iepirkuma komisijas locekļi.

18.4.3.

Saskaņā ar Nolikuma 14.8.5.apakšpunktā noteikto metodiku pretendents, t.i., SIA
„Prakse.lv”, iegūst šādu punktu skaitu par Tehniskā piedāvājuma kvalitatīvo vērtēšanu:
Nr.p.k.

1.

Pretendents

SIA „Prakse.lv”

Vērtējums (K2.)

25

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
18.4.4.

Iepirkuma komisija, balsojot pieņem lēmumu, ka pretendents, t.i., SIA „Prakse.lv”, ir
izturējis Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un tiek pielaists pie Finanšu
piedāvājumu vērtēšanas.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
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18.5. 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 pretendenta, t.i., biedrības „Papardes zieds”,
iesniegto Finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija secina, ka:
18.5.1.

SIA „Prakse.lv” iesniegtais Finanšu piedāvājums nav nepamtoti lēts 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.
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):
18.5.2.1.
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:
18.5.2.

Vkop = K1+ K2,
kur:
Vkop = pretendenta piedāvājuma iegūtais kopējais punktu skaits, punkti;
K1 = aprēķinātais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā pakalpojuma kopējā cena (bez
PVN)”, punkti;

18.5.2.2.

Nr.p.k.
1.
18.5.2.3.

K2 = pretendenta piedāvājuma kopējā „Pakalpojuma kvalitāte” vērtēšanas kritēriju
punktu summa, punkti.
Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē nosauktā pretendenta pakalpojuma kopējā cena
EUR bez PVN, kura tiks izmantota tālākam aprēķinam, t.i.:
Pretendents

Nosauktā pakalpojuma kopējā cena
EUR bez PVN

SIA „Prakse.lv”

21 524,00

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.
1.

Pretendents
SIA „Prakse.lv”

Vērtējums „Piedāvātā pakalpojuma
kopējā cena (bez PVN)”
45
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Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja apkopo iepirkuma komisijas locekļu gala
vērtējumu tabulā:

18.5.2.4.
Nr.p.k.
1.

Pretendents
SIA „Prakse.lv”

Gala vērtējums
70

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
18.5.3.

Iepirkuma komisija nosaka, ka SIA „Prakse.lv” ir vienīgais potenciālais pretendents,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
18.6. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz pretendentu, t.i., SIA „Prakse.lv”, nav attiecināmi
Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) minētie noteikumi par pretendentu izslēgšanu,
t.i., PIL 42.pants:
Iepirkumu
komisija
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
interneta
vietnē
https://www.eis.gov.lv iegūst E-izziņas uz 2017. gada 17. novembri (t.i., lēmuma
pieņemšanas datums par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu) par to, ka
pretendentam 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:
18.6.1.1.
SIA „Prakse.lv” nav Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu parāda, kas
kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi) euro.
18.6.1.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
Iepirkumu
komisija
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
interneta
vietnē
https://www.eis.gov.lv iegūst E-izziņas, no Uzņēmumu reģistra uz 2017. gada 17.
novembri (t.i., lēmuma pieņemšanas datums par iespējamo līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu), ka pretendentam nav apturēta saimnieciskā darbība, tāpat, ka nav aktuāls
maksātnespējas process vai netiek likvidēts. Izvērtējot iegūto informāciju, iepirkuma
komisija secina, ka:
18.6.2.1.
SIA „Prakse.lv” nav aktuālo datu par apturētu saimniecisko darbību, par
maksātnespējas procesu vai, ka tiek likvidēts.
18.6.2.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
Iepirkumu
komisija
Elektronisko
iepirkumu
sistēmas
interneta
vietnē
https://www.eis.gov.lv iegūst E-izziņas uz 2017. gada 17. novembri (t.i., lēmuma
pieņemšanas datums par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu), ka pretendents
nav sodīts par tādiem pārkāpumiem, kas minēti PIL 42.panta pirmajā daļā:
18.6.3.1.
SIA „Prakse.lv” nav sodīts par tādiem pārkāpumiem, kas minēti PIL 42.panta
pirmajā daļā.
18.6.3.

Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
18.7. 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 „Izglītojošo nodarbību (pasākumu) kopumi pusaudžiem (8. – 9.klase) par
smēķēšanas, alkoholisko dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ietekmi un sekām ESF
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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) atzīt SIA „Prakse.lv”, jo
pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas
prasībām, un kopvērtējumā ir ieguvis 70 punktus, un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA
„Prakse.lv” par kopējo maksimālo līguma summu (t.i., par paredzamo līgumcenas vērtību)
24 793,39 (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro un 39 centi) EUR bez
PVN.
Balsojums. Par – 3, Pret – 0.
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