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1. Vispārīga informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: FDP2017/4
1.2. Datums, kad informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu ievietots Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā: 2017. gada 12. decembrī.
1.3. Pasūtītāja nosaukums: Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome)
1.4. Iepirkuma komisija: ar Padomes 2017. gada 7. augustā rīkojumu Nr. 1-03/1181 "Par
iepirkuma komisijas izveidi" izveidotā iepirkuma komisija ar 2017. gada 15. novembrī
izdarīto grozījumu ar rīkojumu Nr. 1-03/1655 (turpmāk – Iepirkuma komisija).
1.5. Līguma priekšmeta apraksts:
1.5.1. Komunikācijas jomas pakalpojumi Padomes vajadzībām, īstenojot "Fiskālās disciplīnas
padomes komunikācijas stratēģiju 2017.-2019.gadam"1 (turpmāk – komunikācijas stratēģija)
atbilstoši tajā noteiktajiem ikgadējiem pasākumiem (8. nodaļa) un publicitātes plānam
(9. nodaļa), t.sk.:
Fiskālās disciplīnas padomes komunikācijas stratēģija 2017.-2019.gadam. Pieejama:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_03_1180_20161005_Rikojums_komunikacijas_strategija_groz_2017_20
19_Piel1.pdf. Skatīts: 11.10.2016.
1

2
1.5.1.1. Publiskās debates (paneļdiskusijas) organizēšana un vadīšana;
1.5.1.2. Preses konferences organizēšana un vadīšana, skaidrojošo prezentāciju un video
rullīšu izstrāde.
1.6. Līgums par pakalpojumu noslēgts: Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)
noteiktajā kārtībā
1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, piemērojot
šādus saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritērijus ar punktu sistēmu:
Kritērijs
Finanšu
piedāvājums

Novērtēšanas princips
zemākā cena
𝑥40
piedāvātā cena

 Pretendents demonstrē izcilu izpratni par
sniedzamajiem pakalpojumiem, demonstrējot
izcilu kompetenci par veicamo darbu būtību.
 Pretendents demonstrē pilnīgu izpratni par
Tehniskais
sniedzamajiem pakalpojumiem, demonstrējot
piedāvājums, t.i.
detalizētas zināšanas par veicamo darbu būtību.
komunikācijas
 Pretendentam demonstrē daļēju izpratni par
pakalpojumu
sniedzamajiem pakalpojumiem, demonstrējot
izpildes izklāsts
daļējas zināšanas par veicamo darbu būtību.
 Pretendents demonstrē vāju izpratni par veicamo
darbu, demonstrējot tikai vispārīgas zināšanas par
veicamo darbu būtību;
 Pretendenta piedāvājumā identificēti būtiski
trūkumi vai Pretendents demonstrējis neizpratni
attiecībā uz Pasūtītāja vajadzībām.
Kopā

Punktu skaits
40 punkti
(maksimālais)
60 punkti
(maksimālais)
45 punkti

30 punkti

15 punkti

100 punkti
(maksimālais)

2. 2017. gada 1. decembra plkst. 12:00 piedāvājumu atvēršanas sēde
2.1. Piedalās: Iepirkumu komisija triju Iepirkuma komisijas locekļu sastāvā un tās sekretāre
Elīna Lucka.
2.2. Ziņo Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja D. Kalsone: 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
Padomes mājaslapā sadaļā "Iepirkumi un noslēgtie līgumi". 2017. gada 21. novembrī noritēja
iepirkumā ieinteresēto pretendentu seminārs, par kuru materiāli – gan prezentācija, gan
ieraksta video – ir pieejami Padomes mājaslapā.
2.3. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS), 2017. gada 30. novembrī un 1.
decembrī pieprasot e-izziņu par attiecīgi SIA "Baltic Communication Partners" un SIA
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"Austra PR" tika konstatēts, ka nav iestājies neviens no PIL 9. panta astotā daļā minētajiem
izslēgšanas nosacījumiem.
2.4. Ziņo Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja D. Kalsone: līdz 2017. gada 1. decembra plkst.
10:00 Padomes iepirkumā ir saņemti divu pretendentu piedāvājumi: 1) SIA "Baltic
Communication Partners" un 2) SIA "Austra PR". No iepriekš nosauktajiem pretendentiem
viens iesniedza piedāvājumu elektroniski: SIA "Baltic Communication Partners". SIA "Baltic
Communication Partners" piedāvājumu verifikācija tiek īstenota sēdē un izdrukāti
piedāvājumi. 1. tabulā ir apkopota minēto astoņu pretendentu piedāvājumu hronoloģija:
1. tabula. Pretendentu piedāvājumu saņemšanas datums un laiks
Nr.p.k. Pretendents
Piedāvājuma iesniegšanas datums un
laiks
1.
SIA "Baltic Communication Partners" 30.11.2017. plkst. 22:28
2.
SIA "Austra PR"
01.12.2017. plkst. 9:57
2.5. Iepirkumu komisija nolēma sākt piedāvājumu atvēršanu. Tiek atvērtas aploksnes to
iesniegšanas secībā.
2.6. Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja D. Kalsone iepazīstināja Iepirkumu komisiju ar katru
iesniegto piedāvājumu (sk. 2. tabulu):
2.6.1. SIA "Baltic Communication Partners" piedāvātā cena ir 25 000 EUR (bez PVN).
2.6.2. SIA "Austra PR" piedāvātā cena ir 24 750 EUR (bez PVN).
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
2.7. Katrs Iepirkumu komisijas loceklis parakstīja finanšu piedāvājumu.
2.8. Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja D. Kalsone turpmāko sanāksmes daļu pasludina par
slēgtu.
3. 2017. gada 1. decembra plkst. 12:06 Iepirkumu komisija veic iesniegto piedāvājumu
vērtēšanu.
3.1. Piedalās: Iepirkumu komisija triju Iepirkuma komisijas locekļu sastāvā un tās sekretāre
Elīna Lucka.
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3.2. Iepirkumu komisija izskata SIA "Baltic Communication Partners" piedāvājumā ietvertos
dokumentus un konstatē, ka piedāvājums pilnībā atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām
prasībām.
3.3. Iepirkumu komisija izskata SIA "Austra PR" piedāvājumā ietvertos dokumentus un
konstatē, ka piedāvājums pilnībā atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.
3.4. Ievērojot to, ka pretendenta izvēle norit piemērojot saimnieciski visizdevīgākā
piedāvājuma metodi, katrs Iepirkumu komisijas loceklis sniedz savu novērtējumu par katru
pretendentu.
3.5. Kopējais piešķirtais punktu skaits tiek iegūts kā iepirkumu komisijas locekļu individuālo
novērtējumu aritmētiskais vidējais. Kopsavelkot visu Iepirkumu komisijas locekļu vērtējumus
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
pretendenta
iegūtais
finanšu
tehnisko
punktu
piedāvājumu
piedāvājumu
skaits
(maksimums 40
(maksimums 60
punkti)
punkti)
1
2
1+2
SIA "Baltic Communication 40
50
90
Partners"
SIA "Austra PR"
40
45
85

Iepirkumu komisija nolēma:
3.6. Nosūtīt pretendentam ar lielāko punktu skaitu attiecībā uz komunikāciju pakalpojumu
sniegšanu – SIA "Baltic Communication Partners" – uzaicinājumu slēgt līgumu.
3.7. 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.
3.8. Uzaicinājuma un noraidījuma vēstules nosūtīt abiem pretendentiem elektroniski,
izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu
dokumentu.
3.9. 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".
3.10. Publicēt iepirkumu komisijas sēdes protokolu Padomes mājaslapā un Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
3.11. Pēc līgumu noslēgšanas publicēt Padomes mājaslapā internetā un Iepirkumu
uzraudzības biroja mājaslapā paziņojumu par līgumu.
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3.12. Pēc līguma noslēgšanas publicēt Padomes mājaslapā iepirkumu komisijas ziņojumu par
iepirkumu.



2017. gada 12. decembrī Padome noslēdza līgumu ar SIA "Baltic Communication
Partners".
2017. gada 12. decembrī Padome publicēja Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu.

