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Reģ. Nr. 90010248231
Iepirkuma identifikācijas Nr. FDP2017/4

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta organizētā iepirkuma
"Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes vajadzībām"
IEPIRKUMA KOMISIJAS SANĀKSMES
PROTOKOLS
Rīgā

2017. gada 1. decembrī

Nr. 2

Sanāksmes vadītāja –
komisijas priekšsēdētāja

D. Kalsone

Piedalās:
Komisijas locekļi

E. Ķīlis
E. Lucka

Komisijas sekretāre

E. Lucka

Sanāksmi sāk plkst. 12:00.
Atklātās sēdes daļu sāk plkst. 12:00.
Atklātās sēdes daļas darba kārtībā:
Atklājot sēdi D. Kalsone informē, ka periodā no 2017. gada 15. novembra līdz 2017. gada
1. decembra plkst. 10:00 attiecībā uz "Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta
organizētā iepirkuma "Komunikācijas pakalpojumi Fiskālās disciplīnas padomes
vajadzībām"" (turpmāk – iepirkums) bija saņemti četri jautājumi, uz kuriem tika sniegtās pēc
iespējas nekavējošas atbildes. Jautājumi un atbildes tika publicētas Fiskālās disciplīnas
padomes (turpmāk – Padome) mājaslapā sadaļā "Iepirkumi un noslēgtie līgumi"
(1. pielikums). 2017. gada 21. novembrī noritēja iepirkumā ieinteresēto pretendentu seminārs,
par kuru materiāli – gan prezentācija, gan ieraksta video – ir pieejami Padomes mājaslapā.
D. Kalsone informē, ka iepirkumā ir saņemti divu pretendentu piedāvājumi: 1) SIA "Baltic
Communication Partners" un 2) SIA "Austra PR" (2. pielikumā pretendentu reģistrācijas
lapas).
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No iepriekšējā paragrāfā minētajiem diviem pretendentiem viens iesniedza piedāvājumu
elektroniski: SIA "Baltic Communication Partners". SIA "Baltic Communication Partners"
piedāvājuma verifikācija tiek īstenota sēdē, verifikācija ir sekmīga un tiek izdrukāts
piedāvājums.
1. tabula. Pretendentu piedāvājumu saņemšanas datums un laiks
Piedāvājuma iesniegšanas datums un
laiks
SIA "Baltic Communication Partners" 30.11.2017. plkst. 22:28
SIA "Austra PR"
01.12.2017. plkst. 9:57

Nr.p.k. Pretendents
1.
2.

Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS), 2017. gada 30. novembrī un 1. decembrī
pieprasot e-izziņu par attiecīgi SIA "Baltic Communication Partners" un SIA "Austra PR" tika
konstatēts, ka nav iestājies neviens no PIL 9. panta astotā daļā minētajiem izslēgšanas
nosacījumiem (3. pielikums).
Atklātās sēdes darba kārtībā ir katras iepirkumu daļas pretendentu piedāvājumu atvēršana
atbilstoši piedāvājumu iesniegšanas secībai.
Iepirkumu komisija paraksta pretendentu finanšu piedāvājuma lapu un 2. tabulā tiek fiksētas
piedāvātās līgumcenas komunikācijas pakalpojumiem.
2. tabula. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas komunikācijas pakalpojumiem
Nr.p.k.
Pretendents
Līgumcena (EUR; bruto atalgojuma apmērs, ja
Pretendents ir fiziskā persona vai bez PVN, ja
Pretendents ir juridiskā persona)
2018.-2022. gadam
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
kopā
1.
SIA "Baltic
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000 25 000
Communication
Partners"
2.
SIA "Austra PR"
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950 24 750
Nolēma:
1.
Turpināt sēdi ar slēgto daļu, veicot iesniegto pretendentu piedāvājumu vērtēšanu par
komunikācijas pakalpojumu sniegšanu.
Atklātās sēdes daļu slēdz plkst. 12:06.
Slēgtās sēdes daļu sāk plkst. 12:06.
Slēgtās sēdes daļas darba kārtībā:
Pretendentu piedāvājumu novērtēšana un lēmuma pieņemšana.
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Iepirkumu komisija izskata SIA "Baltic Communication Partners" piedāvājumā ietvertos
dokumentus un konstatē, ka piedāvājums (4. pielikums) pilnībā atbilst iepirkuma nolikumā
izvirzītajām prasībām.
Iepirkumu komisija izskata SIA "Austra PR" piedāvājumā ietvertos dokumentus un konstatē,
ka piedāvājums (5. pielikums) pilnībā atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.
Ievērojot to, ka pretendenta izvēle norit piemērojot saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma
metodi, katrs Iepirkumu komisijas loceklis sniedz savu novērtējumu par katru pretendentu (6.
pielikumā novērtēšanas tabulas piemērs).
Kopējais piešķirtais punktu skaits tiek iegūts kā iepirkumu komisijas locekļu individuālo
novērtējumu aritmētiskais vidējais. Kopsavelkot visu Iepirkumu komisijas locekļu vērtējumus
(7. pielikums) iegūti šādi pretendentu novērtējumi par komunikācijas pakalpojumiem (3.
tabula).

Nr.
p.k.

1.
2.

3. tabula. Pretendentu novērtējumi komunikācijas pakalpojumiem
Pretendenta nosaukums
Punktu skaits par
Punktu skaits par
Kopā
pretendenta finanšu pretendenta tehnisko iegūtais
piedāvājumu
piedāvājumu
punktu
(maksimums 40
(maksimums 60
skaits
punkti)
punkti)
1
2
1+2
SIA "Baltic Communication 40
50
90
Partners"
SIA "Austra PR"
40
45
85

Nolēma:
1. Nosūtīt pretendentam ar lielāko punktu skaitu attiecībā uz komunikāciju pakalpojumu
sniegšanu – SIA "Baltic Communication Partners" – uzaicinājumu slēgt līgumu.
2. Nosūtīt otram 3. tabulā minētajam pretendentam atteikuma vēstuli ar informāciju par
piešķirto punktu skaitu, un arī informāciju, ka atbilstoši noteiktajam PIL 68. panta otrās
daļas 1. un 2. punktā, pretendentam ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam
iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
3. Uzaicinājuma un noraidījuma vēstules nosūtīt abiem pretendentiem elektroniski,
izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu
dokumentu.
4. Publicēt informāciju par iepirkuma komisijas lēmumu (8. pielikums) Padomes mājaslapā,
un pēc PIL 60. panta septītās daļas 1) apakšpunktā noteiktā termiņa, slēgt līgumu ar SIA
"Baltic Communication Partners".
5. Publicēt šo protokolu Padomes mājaslapā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
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6. Pēc līgumu noslēgšanas publicēt Padomes mājaslapā internetā un Iepirkumu uzraudzības
biroja mājaslapā paziņojumu par līgumu.
7. Pēc līguma noslēgšanas publicēt Padomes mājaslapā iepirkumu komisijas ziņojumu par
iepirkumu.

Slēgtās sēdes daļu slēdz plkst. 12:26.
Sanāksmi beidz plkst. 12:26.
Komisijas priekšsēdētāja

D. Kalsone

Komisijas locekļi

E. Ķīlis

E. Lucka
Komisijas sekretāre

E. Lucka

