Iepirkuma
„Projekta vadības pakalpojumi SAM 8.1.1. projekta realizācijai Ventspils Augstskolā”
piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/11/ERAF/VP - 06

2017. gada 01.augustā
Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (izveidota ar Ventspils Augstskolas rektora
13.06.2017. rīkojumu Nr.83/as) sastāvs, kurā iekļautas personas, kurām nav piemērots
administratīvais sods par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās
partnerības jomā – aizliegums ieņemt valsts amatpersonu amatus, kuru pienākumos ietilpst
lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai
iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu
noslēgšana:
Priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:

Komisijas sekretāre:

D. Štefenberga (ZUAD vadītāja, lektore)
I. Dedze (prorektore)
R. Šteins (jurists)
M. Ēlerts (ITF dekāns, docents)
V. Avotiņš (VSRC direktors, asoc. profesors)
I. Boitmane

Sēdi vada D. Štefenberga
Sēdē piedalās: I. Dedze
R. Šteins
M. Ēlerts
Sēdi protokolē I. Boitmane
Dienas kārtība: Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir Projekta vadības pakalpojumi SAM 8.1.1.
projekta “Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija” realizācijai
Ventspils Augstskolā saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
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Identifikācijas numurs: VeA 2017/11/ERAF/VP
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, Latvija,
LV-3601.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 04.jūlijam, plkst.15:00
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemti piedāvājumi no:
•

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zeppelin”
Piedāvājums saņemts 04.07.2017., plkst.12:00;
Piedāvājuma līgumcena EUR 42 800,00 (četrdesmit divi tūkstoši astoņi
simti euro);

•

Nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
• Piedāvājums saņemts 04.07.2017., plkst.12:30;
• Piedāvājuma līgumcena EUR 39 500,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši pieci
simti euro).

21.07.2017. Izvērtējot pretendentu un to piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam,
komisija konstatē, sekojošas neprecizitātes:
Iepirkumu komisija uzsāk Pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zeppelin” un
piedāvājuma vērtēšanu un konstatē, ka Pretendentam ir jāsniedz sekojoši precizējumi:
1. Iepirkums Nolikuma p. 13.1.4. prasa iepirkuma speciālista pieredzes aprakstā uzrādīt
informāciju par vismaz 2 iepirkumiem, kuri katrs pārsniedz 100.000 EUR. L.Velves
pieredzes aprakstā ir uzrādītas projektu kopsummas, bet nav sniegta informācija par
iepirkumu apjomu projektu ietvaros. Cik un kāda apmēra iepirkumu dokumentāciju un
iepirkumu līgumus L.Velve ir sagatavojusi un koordinējusi to izpildi pieredzes aprakstā
minēto projektu ietvaros?
2. Tehniskajā piedāvājumā (Iepirkuma Nolikuma 2.pielikums) Pakalpojuma sniedzēja
galvenos pienākumus Projekta īstenošanas laikā:
1.punktā (Projekta uzraudzības rādītāju kontrole)
Vai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zeppelin” sniegs konsultācijas
pasūtītājam par izmaksu atbilstību CFLA prasībām un Projekta pieteikumam
visā Projekta īstenošanas laikā vai arī nodrošinās izmaksu atbilstību CFLA
prasībām un Projekta pieteikumam visā Projekta īstenošanas laikā?
Vai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zeppelin” Projekta īstenošanas riskus
novērtēs, vai arī novērsīs sadarbībā ar pasūtītāju?
2.punktā (Iepirkumu dokumentācija)
Vai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zeppelin” veiks iepirkuma līguma
vadību un uzraudzību?
3.punktā (Izmaksu apliecinošie dokumenti)
Vai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zeppelin” atskaites sagatavos, vai tikai
saskaņos?
4.punktā (Projekta atskaites)
2

Vai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zeppelin” sagatavos un iesniegs CFLA
Progresa ziņojumu?
5.punktā (Sarakste un sadarbība ar CFLA un vai citu uzraudzības
institūcijas pārstāvjiem)
Vai ir paredzēta arī realizēšana, vai tikai atbilstošu darbību plānošana,
organizēšana, saskaņā ar jebkuru no Projekta vadības/ uzraudzības iestādēm
saņemto informāciju un dokumentāciju?
Vai ir paredzēta arī Projekta iekšējās dokumentācijas sagatavošana, vai tikai
Projekta iekšējās dokumentācijas organizēšana, komunikācijas koordinēšana
starp CFLA, VeA administrāciju un struktūrvienībām?
Vai ir paredzēta Avansa pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana?
Iepirkumu komisija uzsāk Nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” un piedāvājuma
vērtēšanu un konstatē, ka Pretendentam ir jāsniedz sekojoši precizējumi:
1. Vai Nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” var apliecināt pieredzi,
saskaņā ar iepirkuma Nolikuma 13.1.3.punktu?
2. Iepirkums Nolikuma p. 13.1.4. prasa iepirkuma speciālista pieredzes aprakstā uzrādīt
informāciju par vismaz 2 iepirkumiem, kuri katrs pārsniedz 100.000 EUR. I. Diķa
pieredzes aprakstā ir uzrādītas projektu kopsummas, bet nav sniegta informācija par
iepirkumu apjomu projektu ietvaros. Cik un kāda apmēra iepirkumu dokumentāciju un
iepirkumu līgumus I.Diķis ir sagatavojis, veicis iepirkumu un koordinējis iepirkuma
līguma izpildi pieredzes aprakstā minēto projektu ietvaros? Vai Ingusa Diķa pieredzes
aprakstā minētie projekti ir līdzfiannsēti no ES publiska finansējuma programmām?
Komisija nolemj 21.07.2017.:
1. Lūgt precizējumus Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zeppelin”, Nodibinājumam
“Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, nosūtot Pretendentiem vēstuli.
2. Turpināt piedāvājumu izvērtēšanu pēc precizējumu saņemšanas.
24.07.2017. nosūtītas vēstules Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Zeppelin”, Nodibinājumam
“Ventspils Augstso tehnoloģiju parks” par precizējumu iesniegšanu.
24.07.2017. Nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” lūdz pagarinājumu
precizējumu iesniegšanai. Tiek informēti Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zeppelin”,
Nodibinājums “Ventspils Augstso tehnoloģiju parks”, ka pagarinās iesniegšanas termiņš
precizējumiem līdz 26.07.2017. plkst.9:00.
25.07.2017. no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zeppelin”, Nodibinājuma “Ventspils
Augstso tehnoloģiju parks” saņemta precizējoša informācija, kas atbilst Pasūtītāja prasībām.
26.07.2017. Iepirkuma komisija turpina piedāvājumu izvērtēšanu.
Iepirkuma komisija izvērtē Pretendentu piedāvājumu atbilstību.
Izvērtējot Pretendentu piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām iepirkuma komisija
konstatē, ka:
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1. Nodibinājumam “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” nav iztulkots viens izglītības
dokuments no angļu valodas, saskaņā ar Nolikuma 10.5.punktu. Sakarā ar to, ka šim
dokumentam nav īpaša nozīme komisija uzskata, ka tas nav būtisks pārkāpums.
2. SIA ražošanas komercfirma “TRANS DATA” neatbilst atlases prasībām, jo nav
iesniegts parakstīts Pretendenta pieteikums, bet tikai daļējs un bez paraksta. Nav
apliecinājuma, kurš bija atspoguļots Pieteikuma formā, ka Pretendents iesniedzis visu
pieprasīto informāciju, kā arī patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai
(Nolikuma p.4.2.), sarakstes veids (Nolikuma p.4.6.).
Iepirkuma komisija atzīst Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zeppelin”, Nodibinājuma
“Ventspils Augstso tehnoloģiju parks” piedāvājumus par atbilstošiem iepirkuma
nolikuma prasībām.
Iepirkuma komisija izvērtē Pretendentu atbilstību atlases prasībām.
Izvērtējot pretendentu atbilstību atlases prasībām, komisijas loceklis Māris Ēlerts atbilstību par
Pretendenta pieredzi (iepirkuma Nolikuma punkts 13.1.3.1.) atzīst par neatbilstošu, jo
Pretendents savu pieredzi apliecina ar apakšuzņēmēja, kas veiks šī līguma izpildei
pakalpojumus, pieredzi.
Iepirkuma komisijas locekļi atzīst Pretendentus Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Zeppelin”, Nodibinājumu “Ventspils Augstso tehnoloģiju parks” par atbilstošiem
atlases prasībām.
Iepirkuma komisija izvērtē tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību prasībām.
Iepirkuma komisija atzīst Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zeppelin”, Nodibinājuma
“Ventspils Augstso tehnoloģiju parks” tehnisko un finanšu piedāvājumus par
atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām.
Iepirkuma komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Sakarā ar to, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zeppelin” nav PVN maksātājs, tad
līgumcena EUR 42 800,00 (četrdesmit divi tūkstoši astoņi simti) sakrīt ar līgumsummu, bet
Nodibinājums “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” ir PVN maksātājs un līgumcena ir EUR
39 500,00 (trīsdesmit deviņi tūkstoši pieci simti euro), līgumsumma – EUR 47 795,00
(četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit pieci euro), kas pārsniedz SAM 8.1.1.
projekta “Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija” paredzamos
līdzekļus šai pozīcijai (skatīt ITF dekāna vēstuli pielikumā).
Iepirkuma komisija atzīst, ka līgumslēgšanas tiesības būtu piešķiramas Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Zeppelin”.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta 9.daļai, iepirkumu komisija pārbauda Sabiedrību
ar ierobežotu atbildību “Zeppelin” un pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām
pretendents balstās, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts
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lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iegūstot informāciju no
informācijas sistēmas, kurā ir apkopota informācija no Uzņēmuma reģistra par Pretendenta
maksātnespējas un likvidācijas procesu un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu,
kā arī informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro un
konstatē, ka Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zeppelin” lēmuma par līgumslēgšanas tiesību
pienemšanas dienā 26.07.2017. un piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā 2017.gada
04.jūlijā ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 euro.
Komisija nolemj 26.07.2017.:
1. Atzīst Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zeppelin”, Nodibinājuma “Ventspils
Augstso tehnoloģiju parks” piedāvājumus par atbilstošiem iepirkuma nolikuma
prasībām.
1. Atzīt par atbilstošiem kvalifikācijas atlases prasībām Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Zeppelin”, Nodibinājumu “Ventspils Augstso tehnoloģiju parks”.
2. Atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Zeppelin”, Nodibinājuma “Ventspils Augstso
tehnoloģiju parks” tehnisko un finanšu piedāvājumus par atbilstošiem iepirkuma
Nolikuma prasībām.
3. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Projekta vadības pakalpojumi SAM 8.1.1.
projekta realizācijai” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/11/ERAF/VP Sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Zeppelin” ar piedāvāto līgumcenu EUR 42 800,00 (četrdesmit
divi tūkstoši astoņi simti euro).
4. Lūgt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”Zeppelin” iesniegt 10 (desmit) dienu laikā
apliecinājumu – izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmas, ka dienā, kad pieņemts lēmums (2017.gada 26.jūlijā) par iespējamu iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, un piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā
dienā (2017.gada 04.jūlijā), ka Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zeppelin” nebija
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro.
26.07.2017. nosūtīta pa e-pastu, 27.07.2017. nosūtīta pa pastu Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “Zeppelin” vēstule par apliecinājuma iesniegšanu.
31.07.2017. saņemtas no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību izziņas no Valsts ieņēmuma
dienesta, kuras apliecina, ka 4.jūlijā parāda kopsumma ir 4,25 EUR (četri euro 25 centi), kas
kopsummā 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro), ka 26.jūlijā parāda kopsumma ir 186,82
EUR (viens simts astoņdesmit seši euro 82 centi), kas kopsummā pārsniedz 150,00 EUR (viens
simts piecdesmit euro).
Komisija nolemj:
1. Izbeigt procedūru iepirkumā „Projekta vadības pakalpojumi SAM 8.1.1.
projekta realizācijai Ventspils Augstskolā” ar identifikācijas Nr. VeA
2017/11/ERAF/VP, jo Pretendentam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Zeppelin”, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības, nodokļu parāda
kopsumma lēmuma pieņemšanas dienā pārsniedz EUR 150,00 (viens simts
piecdesmit euro) un Nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”
piedāvātā līgumsumma – EUR 47 795,00 (četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi
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simti deviņdesmit pieci euro) šim pakalpojumam pārsniedz SAM 8.1.1. projekta
“Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija” paredzamos
līdzekļus šai pozīcijai.
2. Informēt pretendentus Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Zeppelin”,
Nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” par pieņemto lēmumu triju
darba dienu laikā un ievietot IUB tīmekļvietnē un Ventspils Augstskolas
tīmekļvietnē minēto lēmumu.
3. Slēgt sēdi.
Balsojums:

PAR - 4;

PRET – nav.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Pielikumi: E-izziņas
Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.
Komisijas locekļu paraksti:
Priekšsēdētāja:

D. Štefenberga

_____paraksts_____

Komisijas locekļi:

I. Dedze

_____paraksts_____

R. Šteins

_____paraksts_____

M. Ēlerts

_____paraksts_____

Protokolēja: _____paraksts_____ I. Boitmane

6

