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L Ē M U M S

RĪGĀ
04.09.2017.

Nr. 1-15/1352

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas
1. punktā (atklāts konkurss) organizētā iepirkuma
"Fiskālās disciplīnas padomes pētniecības konsultāciju pakalpojumi"
(identifikācijas Nr. FDP2017/3, otrā daļa:
fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumi)
04.09.2017.
1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.k.

Pretendents

1.
2.

Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Zinātņu akadēmijas
Ekonomikas institūts
SIA "Ernst & Young Baltic"
Artūrs Zandersons
Akciju sabiedrība "BDO Latvia"

3.
4.
5.

Līgumcena (EUR; bruto atalgojuma apmērs,
ja Pretendents ir fiziskā persona vai bez
PVN, ja Pretendents ir juridiskā persona)
2017. gadam
6 192,72
5 800,00
6 500,00
5 800,00
4 677,29

2. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav.
3. Piedāvājuma izvēles un izvērtēšanas kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums –
piedāvājums, kas pilnībā atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ieguvis vislielāko
punktu skaitu.
Nr.p.k.
1.
2.

Vērtējamais kritērijs
Finanšu piedāvājums
Tehniskais piedāvājums

Maksimālais punktu skaits
40
60

2
Nr.p.k.

Vērtējamais kritērijs
Kopā

Maksimālais punktu skaits
100 punkti

Gala vērtējumu, ņemot vērā piedāvāto cenu un tehniskā piedāvājuma izpildes izklāsta
vērtējumā iegūto punktu kopsummu, aprēķina, ievērojot:
1) finanšu piedāvājuma punktu summu
zemākā cena
𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡𝑖 =
𝑥 40
piedāvātā cena
2) atbildes uz fiskālās ilgtspējas eksperta pētniecības jautājumu: "Kādi ir galvenie draudi
Latvijas fiskālajai ilgtspējai?" no 500 līdz 750 vārdiem angļu valodā izpildes izklāsta
vērtējumu vienā no četriem līmeņiem:

Tehniskais piedāvājums

 Pretendents demonstrē izcilu
izpratni par sniedzamajiem
pakalpojumiem,
demonstrējot
izcilu kompetenci par veicamo
darbu būtību.
 Pretendents demonstrē pilnīgu
izpratni par sniedzamajiem
pakalpojumiem,
demonstrējot
detalizētas
zināšanas
par
veicamo darbu būtību.
 Pretendentam demonstrē daļēju
izpratni par sniedzamajiem
pakalpojumiem,
demonstrējot
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.

60 punkti (maksimālais)

45 punkti

30 punkti

15 punkti

Pretendentu novērtējumi fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumu veikšanai:
Nr.
Pretendents
Punktu skaits par Punktu skaits par
Kopā
p.k.
pretendenta
pretendenta
iegūtais
finanšu
tehnisko
punktu
piedāvājumu
piedāvājumu
skaits
(maksimums 40
(maksimums 60
punkti)
punkti)
1
2
1+2
1.
Rīgas Tehniskā
30
30
60
universitāte
2.
Latvijas Zinātņu
32
50
82
akadēmijas

3
Nr.
p.k.

3.
4.
5.

Pretendents

Ekonomikas institūts
SIA "Ernst & Young
Baltic"
Artūrs Zandersons
Akciju sabiedrība
"BDO Latvia"

Punktu skaits par
pretendenta
finanšu
piedāvājumu
(maksimums 40
punkti)
1

Punktu skaits par
pretendenta
tehnisko
piedāvājumu
(maksimums 60
punkti)
2

Kopā
iegūtais
punktu
skaits

29

30

59

32
40

45
15

77
55

1+2

4. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu par fiskālās ilgtspējas
eksperta konsultāciju pakalpojumiem 2017. gadā un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, kura iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst
visām Nolikumā izvirzītajām prasībām un saskaņā ar Nolikuma 12.1.5. punktā noteikto
piedāvājumu vērtēšanas kārtību ieguva vislielāko punktu skaitu (82 vērtējuma punktus) un
attiecībā uz Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu nav iestājies neviens no
Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

D. Kalsone

Iepirkuma komisijas loceklis

E. Ķīlis

Iepirkuma komisijas locekle

E. Lucka

Iepirkuma komisijas sekretāre

E.Lucka

