Iepirkuma komisijas 2017.gada 28.marta sēdē sniegtās atbildes
uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par atklātu konkursu
„Izglītojošu pasākumu izveide un īstenošana pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu 1.
– 2.klašu izglītojamajiem veselības veicināšanas jautājumos”,
(iepirkuma identifikācijas Nr. SPKC 2017/08)
Jautājums: Pasūtītājs ir uzskaitījis izdales materiālus, kuri pretendentam ir jāizdala pasākumu
laikā. Pie vērtēšanas kritērija S2.3 ir aprakstīts dažāds punktu skaits, ko Pretendents saņemtu.
Maksimālo punktu skaitu Pretendents saņem, ja piedāvā papildus uzskates un izdales materiālus,
kuri ir oriģināli un saistoši. Uz pusi mazāk punktu piešķir, ja Pretendents nepiedāvā papildus
uzskates un izdales materiālus, bet vienlaikus tie ir oriģināli un saistoši. Kā tas ir iespējams? Vai
tiks vērtēti materiāli, kurus Pretendents nepiedāvās? Jeb arī tiks vērtēti tikai tie materiāli, kurus
Pasūtītājs piedāvās? Ja Pasūtītājs vērtēs pats savus piedāvātos uzskates un izdales materiālus, tad
kurā gadījumā tas piešķirs 5, 2 vai nevienu punktu saviem materiāliem?.
Atbilde: Iepirkuma nolikuma tehniskā specifikācija attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu
paredz, ka Pretendents izstrādā, nodrukā (ne mazāk kā 400 eksemplāru tirāžā) un izplata
Izglītojošo pasākumu norises vietās ieteikumu materiālu pedagogiem darbam ar Filmām,
materiālā iekļaujot diskusiju rosinošus un veicinošus jautājumus, uzdevumus, spēles un citas
metodes, kas palīdzētu bērniem Filmās iekļauto informāciju izprast un iegaumēt (1.11.punkts).
Kā arī Pretendents izplata visiem izglītojošo pasākumu dalībniekiem izdales materiālu –
krāsojamo grāmatu par traumatisma profilaksi, ko drukātā veidā nodrošina Pasūtītājs. Tātad:
•
ja Pretendents piedāvās tikai šos divus materiālus (no kuriem viens ir Pretendenta
izstrādāts, bet otrs Pasūtītāja nodrošināts) un nebūs secināms, ka Pretendenta izstrādātais
materiāls ir oriģināls, saistošs un veicina izglītojošo pasākumu saturā iekļautās informācijas
uztveršanu un apskatāmo jautājumu izprašanu, Pretendents iegūs 2 punktus.
•
ja Pretendents piedāvās tikai šos divus materiālus (no kuriem viens ir Pretendenta
izstrādāts, bet otrs Pasūtītāja nodrošināts) un būs secināms, ka Pretendenta izstrādātais materiāls
ir oriģināls, saistošs un veicina izglītojošo pasākumu saturā iekļautās informācijas uztveršanu un
apskatāmo jautājumu izprašanu, Pretendents iegūs 5 punktus.
•
ja Pretendents piedāvās papildus arī citus materiālus (no kuriem viens ir Pretendenta
izstrādāts, bet otrs Pasūtītāja nodrošinātais materiāls pedagogiem un papildus Pasūtītājs
nodrošinās vēl vismaz vienu vai vairākus materiālus) un būs secināms, ka Pretendenta izstrādātie
materiāli ir oriģināli, saistoši un veicina izglītojošo pasākumu saturā iekļautās informācijas
uztveršanu un apskatāmo jautājumu izprašanu, Pretendents iegūs 10 punktus.
Pēc šāda principa aicinām skatīt arī prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmeta 2.daļu.

Jautājums: Abām iepirkuma daļām ir paredzēta līguma summa līdz 40 000 EUR. Vai
Pretendents, aprēķinot visas izmaksas un secinot, ka nav iespējams par tik zemu summu sniegt
pakalpojumu, var sastādīt budžetu arī uz lielāku summu? Jeb tādā gadījumā tas automātiski
nekvalificēsies?

Atbilde: Plānotā kopējā līguma summa ir līdz EURO 80 000,00 bez PVN, katrai iepirkuma daļai
līdz 40 000 euro bez PVN. Pasūtītājs, pamatojoties uz iepriekšēju pieredzi citos līdzīgos
pasākumos, plānojot iepirkumu, ir rēķinājies ar kopējo līguma summu līdz 80 000 eur.
Ja Pretendents piedāvātā līguma summa būs lielāka par Pasūtītāja noteikto, Pasūtītājs to izvērtēs
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām un savām finanšu iespējām. Papildus vēršam
uzmanību, ka Pretendenta piedāvātā līgumcena ir viens no iepirkumu piedāvājumu vērtēšanas
kritērijiem..

