Publicēts: 11.06.2018.

Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkta
iepirkuma procedūras atklātā konkursa Nr. SPRK 2018/37
“Pakalpojumi, kas saistīti ar komandējumu organizēšanu”
ZIŅOJUMS
1. Pasūtītāja nosaukums:
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
2. Pasūtītāja adrese:
Ūnijas iela 45, Rīga, LV - 1039
3. Iepirkuma identifikācijas numurs:
SPRK 2018/37
4. Iepirkuma procedūras veids:
Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkta
iepirkuma procedūra - atklāts konkurss
5. Līguma priekšmets:
Pakalpojumi, kas saistīti ar komandējumu organizēšanu
6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības
biroja publikāciju vadības sistēmā:
07.03.2018.
7. Iepirkuma komisijas sastāvs un tā izveidošanas pamats, iepirkuma
procedūras dokumentācijas sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
Iepirkuma komisija izveidota ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas (turpmāk – Regulators) 2017.gada 21.decembra rīkojumu Nr.132 “Par
iepirkuma komisijas izveidošanu atklātam konkursam “Pakalpojumi, kas saistīti ar
komandējumu organizēšanu””.
Iepirkumu komisijas sastāvs:
1) Dita Jansone, Administratīvā departamenta direktore, Iepirkuma komisijas
priekšsēdētāja.
2) Artis Zverovs, Administratīvā departamenta Tehniskā nodrošinājuma
nodaļas vadītāja p.i., Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
3) Jānis Stepiņš, Juridiskā departamenta Vispārīgo lietu nodaļas vadītāja p.i.,
Iepirkuma komisijas loceklis;
4) Diāna Kibelko-Garbuzova, Juridiskā departamenta Vispārīgo lietu nodaļas
vecākā juriste, Iepirkuma komisijas locekle (līdz 05.04.2018.);

1

5) Anna Pelša, Administratīvā departamenta Tehniskā nodrošinājuma nodaļas
galvenā iepirkumu un līgumu speciāliste, Iepirkuma komisijas locekle un
sekretāre.
Iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
1) Iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavotājs - Anna Pelša,
Administratīvā departamenta Tehniskā nodrošinājuma nodaļas galvenā
iepirkumu un līgumu speciāliste, Iepirkuma komisijas locekle un sekretāre.
2) Iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavotājs un pieaicinātā eksperte Ieva Lezdiņa, Administratīvā departamenta Kancelejas un arhīva nodaļas
vecākā eksperte.
8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
28.03.2018. plkst.12:00.
9. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās
cenas:
Nr. Pretendents

1.
2.
3.
4.

SIA CWT Latvia
SIA “Transport Business
Service”
SIA “Ceļojumu birojs
“Express Travel””
SIA “Averoja”

1.uzdevums
(EUR bez
PVN)
355,00
379,06

2.uzdevums
(EUR bez
PVN)
1328,54
1204,16

3.uzdevums
(EUR bez
PVN)
334,74
406,74

377,12

965,22

383,11

465,06

1360,74

351,74

10. Piedāvājumu atvēšanas vieta, datums un laiks:
28.03.2018. plkst.12.00 Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV -1039.
11. Pretendentu nosaukums, kuriem piešķirtas vispārīgās vienošanās
slēgšanas tiesības, piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
piedāvājuma izvēles pamatojums:
Iepirkuma komisija:
ņemot vērā, ka paziņojums par līgumu (publicēts 07.03.2018. Iepirkumu
uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā) un Iepirkuma nolikums paredz
vispārīgo vienošanos ar 3 (trīs) dalībniekiem;
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.panta pirmo daļu, kas noteic, ka
“Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski
visizdevīgākajam piedāvājumam.”;
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 56.panta pirmo daļu, kas noteic, ka “…
Pasūtītājs nosaka vispārīgās vienošanās dalībniekus, ņemot vērā noteiktos
piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus.”;
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ņemot vērā Iepirkuma nolikuma 15.3.6. apakšpunktā noteikto par to, ka piedāvājumu
vērtēšanā komisija izvēlas 3 (trīs) saimnieciski izdevīgākos piedāvājumus no
piedāvājumiem, kas nav izslēgti iepriekšējos četros pārbaudes posmos, un Iepirkuma
nolikuma 15.3.6. apakšpunktā noteiktos saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma
vērtēšanas kritērijus, to īpatsvaru un noteikšanas kārtību;
pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 16.1.punktu, kas noteic, ka “Komisija izvēlas
saimnieciski visizdevīgāko no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, nav
atzīts par nepamatoti lētu un atbilst pasūtītāja finanšu iespējām.”;
pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 15.5.punktu, kas noteic, ka par 3 (trīs)
saimnieciski visizdevīgākajiem piedāvājumiem tiks atzīti 3 (trīs) piedāvājumi, kas būs
ieguvuši visaugstāko vidējo kopvērtējumu, t.i., lielāko punktu skaitu;
ņemot vērā, ka Iepirkuma komisija izslēdza pretendentu SIA “CWT Latvia” no
dalības Iepirkumā (2018.gada 30.maija protokols Nr. 5);
pamatojoties uz 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.107
“Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 18.punktu, kas noteic, ka
“Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. …”;
ņemot vērā to, ka pretendenti SIA “Transport Business Service”, SIA “Ceļojumu
birojs “Express Travel””, SIA “Averoja” atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām
kvalifikācijas prasībām;
ņemot vērā to, ka pretendentu SIA “Transport Business Service”, SIA “Ceļojumu
birojs “Express Travel””, SIA “Averoja” piedāvājumi atbilst nolikumā noteiktajām
prasībām;
ņemot vērā to, ka saskaņā ar Iepirkuma 13.1.punktu uz SIA “Transport Business
Service”, SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel””, SIA “Averoja” nav attiecināmi
Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, un attiecīgie
pretendenti nav izslēdzami no dalības Iepirkumā;
ņemot vērā to, ka SIA “Transport Business Service”, SIA “Ceļojumu birojs “Express
Travel””, SIA “Averoja” piedāvājumi ir atzīstami par saimnieciski
visizdevīgākajiem piedāvājumiem no Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošiem
piedāvājumiem:
SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel”” - 88,18 punkti;
SIA “Averoja” - 85,12 punkti;
SIA “Transport Business Service” - 80,66 punkti,
nolēma: piešķirt SIA “Ceļojumu birojs “Express Travel”, SIA “Transport Business
Service”, ”SIA “Averoja” vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības.
Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA “Ceļojumu birojs
“Express Travel””, SIA “Averoja”, SIA “Transport Business Service” ar kopējo
vispārīgās vienošanās līgumcenu līdz 134000,00 (simts trīsdesmit četri tūkstoši, 0
centi) euro bez pievienotās vērtības nodokļa. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš
– 12 (divpadsmit) mēneši no noslēgšanas dienas.
3

12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par
katru Iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu:
Iepirkuma komisija,
ņemot vērā to, ka pretendents SIA “CWT Latvia” atbildot uz Iepirkuma komisijas
2018.gada 26.aprīļa informācijas pieprasījumu “Par dokumentu iesniegšanu saskaņā
ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta desmito daļu” noteiktajā termiņā neiesniedza
pieprasītās attiecīgo kompetento institūciju izziņas;
pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 13.1.punktu, kurš noteic, ka “Komisija izslēdz
pretendentu no turpmākās dalības konkursā, kā arī neizskata pretendenta
piedāvājumu, jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā
minētajiem gadījumiem. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko
iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā.”;
pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 15.8.punktu, kurš noteic, ka “Pirms vispārīgās
vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanas komisija Publisko iepirkumu likuma
42.pantā noteiktajā kārtībā pārbauda pretendentu, kuriem būtu piešķiramas
vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, atbilstību 42.panta pirmajā daļā
minētajiem gadījumiem.”;
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešo daļu, kura noteic, ka
“Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz
Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk
kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju
izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne
agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs
nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.”;
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta desmito daļu, kas noteic, ka:
“Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai
padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir
pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un
kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi
dzīvojošu kandidātu vai pretendentu, vai uz šā panta pirmās daļas 9., 10. un 11.
punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi šā
panta pirmajā daļā un otrās daļas 2. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi,
pasūtītājs, izņemot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai
kandidāts vai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas
apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes
locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota
pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir
reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz kandidātu vai pretendentu, vai uz šā
panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minēto personu neattiecas šā panta pirmajā
daļā un otrās daļas 2. punktā minētie gadījumi. Ja par valdes vai padomes locekli,
pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt
kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, atbilstoši kandidāta,
pretendenta vai šā panta pirmās daļas 9. un 11. punktā minētās personas
reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nevar būt persona, uz kuru ir attiecināmi
šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, kandidāts vai pretendents ir
tiesīgs izziņas vietā iesniegt attiecīgu skaidrojumu. Termiņu skaidrojuma vai izziņas
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iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai pretendents
noteiktajā termiņā neiesniedz minēto skaidrojumu vai izziņu, pasūtītājs to izslēdz no
dalības iepirkuma procedūrā. Ja pasūtītājs no skaidrojuma negūst pārliecību, ka uz
attiecīgajām personām nav attiecināmi šā panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas
nosacījumi, tas ir tiesīgs pieprasīt iesniegt par attiecīgajām personām kompetento
institūciju izziņas.”;
ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteiktos likuma mērķus (t.i.
nodrošināt iepirkumu atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un
taisnīgu attieksmi pret tiem; pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli
samazinot tā risku),
nolēma: izslēgt pretendentu SIA “CWT Latvia” no dalības Iepirkumā.
2018.gada 11.jūnijā.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

________________/D.Jansone/
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