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Pasūtītājs

Kurzemes plānošanas reģions

Iepirkuma nosaukums

Brošūras par profesionālās izglītības iespējām
Kurzemē sagatavošana un izdošana

Apspriežamie jautājumi:
1. Par saņemtajiem piedāvājumiem;
2. Par piedāvājuma vērtēšanu.
3. Par pretendenta noteikšanu, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
1. Par saņemtajiem piedāvājumiem
Komisijas locekle E.Dreijere informē, ka līdz 2013.gada 03.aprīļa plkst. 11.00 iepirkuma
„Brošūras par profesionālās izglītības iespējām Kurzemē sagatavošana un izdošana”
sniegšanai Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013.gadiem
projekta Nr. LLIV-265 „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus
prasībām/VocEdu” ietvaros tika saņemti četri piedāvājumi:
1) 27.03.2013. plkst. 13.14 no SIA „Karšu izdevniecība „Jāņa sēta”;
2) 27.03.2013. plkst. 13.34 no SIA ”E FORMA”;
3) 02.04.2013. plkst.14.28 no SIA „ZELTA RUDENS”;
4) 03.04.2013. plkst. 10.00 no SIA „Dripe Dizains”
2. Par piedāvājuma vērtēšanu
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Iepirkumu komisija veic piedāvājuma vērtēšanu slēgtā sēdē četros posmos: pieteikumu
noformējuma un satura pārbaude, Pretendenta atlases dokumentu pārbaude, tehniskā
piedāvājuma izvērtēšana un finansu piedāvājuma izvērtēšana.
SIA „Karšu
izdevniecība „Jāņa
sēta”

SIA
”E FORMA”

SIA „ZELTA
RUDENS”

SIA „Dripe
Dizains”

2.1.punkts

Iesniegts
Pretendenta
parakstīts
apliecinājums, ka
uz
pretendentu
neattiecas PIL 8.1
panta piektajā daļā
uzskaitītie
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parakstīts
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uz
pretendentu
neattiecas PIL
8.1
panta
piektajā
daļā
uzskaitītie
izslēgšanas
nosacījumi.
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uz
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panta
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daļā
uzskaitītie
izslēgšanas
nosacījumi.

Iesniegts
Pretendenta
parakstīts
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uz
pretendentu
neattiecas PIL
8.1
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piektajā
daļā
uzskaitītie
izslēgšanas
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2.2.punkts

Pretendents
ir
reģistrēts atbilstoši
Latvijas
Republikas
vai
attiecīgās ārvalsts
normatīvo
aktu
prasībām

Pretendents
ir Pretendents
ir Pretendents
ir
reģistrēts
reģistrēts
reģistrēts
atbilstoši
atbilstoši
atbilstoši
Latvijas
Latvijas
Latvijas
Republikas vai Republikas vai Republikas vai
attiecīgās
attiecīgās
attiecīgās
ārvalsts
ārvalsts
ārvalsts
normatīvo aktu normatīvo aktu normatīvo aktu
prasībām
prasībām
prasībām

2.3.punkts

Pretendenta atbilst
tehniskajām
un
profesionālajām
spējām

Pretendenta
atbilst
tehniskajām un
profesionālajām
spējām

Pretendenta
atbilst
tehniskajām un
profesionālajām
spējām

Pretendenta
atbilst
tehniskajām un
profesionālajām
spējām

Tehniskā
piedāvāju
ma
izvērtējum
s

Apliecināts,
ka
darbu izpilde tiks
veikta saskaņā ar
Tehnisko
specifikāciju

Apliecināts, ka
darbu
izpilde
tiks
veikta
saskaņā
ar
Tehnisko
specifikāciju

Apliecināts, ka
darbu
izpilde
tiks
veikta
saskaņā
ar
Tehnisko
specifikāciju

Apliecināts, ka
darbu
izpilde
tiks
veikta
saskaņā
ar
Tehnisko
specifikāciju

Finanšu
piedāvājum
s

4051,00 LVL bez
PVN

4426,00 LVL
bez PVN

4800,00 LVL
bez PVN

5317,30 LVL
bez PVN

Prasība

Finanšu

Finanšu

Finanšu

Cena ar PVN Finanšu
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piedāvāju
ma
vērtējums

piedāvājumos nav piedāvājumos
21%
norādīta piedāvājumos
aritmētisko kļūdu. nav aritmētisko kļūdaini.
nav aritmētisko
kļūdu.
kļūdu.

Iepirkumu komisija konstatē, ka SIA „ZELTA RUDENS” nepareizi norādījis summu ar
PVN, bet tā kā summa ar PVN netiek vērtēta, nolemts neprecizēt pieļauto kļūdu.
Iepirkumu komisija apstiprina, ka pretendenti ir izturējuši visus vērtēšanas posmus, bet
Iepirkuma nolikuma 4.6.1. punkts nosaka, ka Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir zemākā
cena.
3. Par pretendenta noteikšanu, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības.
Iepirkumu komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības iepirkuma vienbalsīgi atzīst SIA „Karšu izdevniecība „Jāņa sēta”
ar 4051,00 LVL bez PVN.

3.1.

Saskaņā ar to, ka no 2013.gada 1.aprīļa dati par nodokļu nomaksu ir
pieejami Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) publiskā datu bāzē,
Iepirkumu komisija saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta (52) daļu
pārbaudīja Pretendenta datus VID administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu
bāzē (turpmāk - Datu bāze) un tā uzrāda informāciju, ka Pretendentam nav
nodokļu (nodevu) parāds, kas pārsniedz 1000 LVL. Pretendents ir iesniedzis līdz
ar piedāvājumu arī VID izziņu, kas izsniegta mazāk kā pirms mēneša un kas
apliecina parādu neesamību.

3.2.

Iepirkumu komisija pārliecinās publiskajā datu bāzē www.lursoft.lv, ka
pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas
likvidācijas stadijā.

3.3.

Iepirkumu komisijas locekļi vienbalsīgi nolēma uzdot iepirkumu komisijas
priekšsēdētājam Kristiānam Godiņam Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā
un termiņā informēt visus pretendentus par pieņemto lēmumu, kā arī nodrošināt
lēmuma brīvu un tiešu elektronisku pieeju Kurzemes plānošanas reģiona mājas
lapā internetā.

3.4.

Sēde slēgta plkst. 16:30
Komisijas priekšsēdētājs:

(personiskais paraksts)

K.Godiņš

Komisijas locekļi:

(personiskais paraksts)

E.Dreijere

(personiskais paraksts)

I.Treimane

NORAKSTS PAREIZS
Kurzemes plānošanas reģiona
Administrācijas vadītājs

____________________ K.Godiņš

Rīgā, 2013.gada 04.aprīlī
3

