Iepirkuma
„Ventspils Augstskolas finanšu pārvaldības sistēmas un darbības veiktspējas audits”
piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2016/18/VP - 04
2016. gada 26.septembrī
Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (izveidota ar Ventspils Augstskolas senāta
27.04.2016. lēmumu Nr.16-39) 5 senatoru sastāvā:
Komisijas locekļi:
E. Vītola
M. Ēlerts
A. Krauze
V. Rudziša
G.Hofmane
Komisijas sekretāre: I. Boitmane
Ar rektora p.i. 11.08.2016. rīkojumu Nr.120/as apstiprināta iepirkuma komisija sekojošā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs M. Ēlerts
Komisijas locekļi: E.Vītola
V.Rudziša
A.Krauze
G.Hofmane
Komisijas sekretāre: I.Boitmane
Sēdi vada M. Ēlerts
Sēdē piedalās: E. Vītola
V. Rudziša
A. Krauze
G. Hofmane
Sēdi protokolē I. Boitmane
Dienas kārtība: Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana, uzvarētāja noteikšana
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma procedūras mērķis ir izvēlēties finanšu pārvaldības sistēmas
un darbības veiktspējas audita pakalpojumu sniedzēju Ventspils Augstskolai
Identifikācijas numurs: VeA 2016/18/VP
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.
kabinetā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 30.augustam, plkst.11:00
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemti piedāvājumi no:
1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dynamic University”
Piedāvājums saņemts 29.08.2016., plkst.11:55;
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Piedāvājuma līgumcena EUR 12 750,00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit
euro), t.sk.:
Rakstiskais audita gala ziņojums EUR 12 450,00 (divpadsmit tūkstoši četri simti
piecdesmit euro);
Mutiskais ziņojums par audita rezultātiem EUR 300,00 (trīs simti euro);
2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ERNST & YOUNG BALTIC”
Piedāvājums saņemts 29.08.2016., plkst.16:25;
Piedāvājuma līgumcena EUR 24 880,00 (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit euro), t.sk.:
Rakstiskais audita gala ziņojums EUR 22 400,00 (divdesmit divi tūkstoši četri simti
euro);
Mutiskais ziņojums par audita rezultātiem EUR 2 480,00 (divi tūkstoši četri simti
astoņdesmit euro);
3. Personu apvienība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORCEO” un SIA “LIDOJOŠĀ
ZIVS” (Iesniegts ar express pastu, kurā norādīts Sūtītājs SIA “City Express”
Piedāvājums saņemts 30.08.2016., plkst.08:15;
Piedāvājuma līgumcena EUR 16 350,00 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit
euro), t.sk.:
Rakstiskais audita gala ziņojums EUR 16 000,00 (sešpadsmit tūkstoši euro);
Mutiskais ziņojums par audita rezultātiem EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro);
4. „KPMG Baltics SIA”
Piedāvājums saņemts 30.08.2016., plkst.10:25;
Piedāvājuma līgumcena EUR 22 100,00 (divdesmit divi tūkstoši viens simts euro),
t.sk.:
Rakstiskais audita gala ziņojums EUR 21 650,00 (divdesmit viens tūkstotis seši simti
piecdesmit euro);
Mutiskais ziņojums par audita rezultātiem EUR 450,00 (četri simti piecdesmit euro).
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta 7.daļai, iepirkumu komisija pirms piedāvājumu
vērtēšanas 08.09.2016. pārbaudīja visus Pretendentus vai viņiem nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150
euro, uz iepirkuma izsludināšanas brīdi (15.08.2016.)
Iepirkuma komisija pēc iegūtās informācijas konstatē, ka:
Pretendenti Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dynamic University”, Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “ERNST & YOUNG BALTIC”, Personu apvienība Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “FORCEO” un SIA “LIDOJOŠĀ ZIVS”, „KPMG Baltics SIA” nav
izslēdzami no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8².panta 5.daļu.
21.09.2016. Izvērtējot pretendentu un to piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam,
komisija konstatē, ka Pretendentiem jāsniedz sekojoša precizējoša informācija, lai
nepārprotami pārliecinātos par piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam:
1. Vai Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ERNST & YOUNG BALTIC” daļu
īpašnieki ne tieši, ne pastarpināti nav ne Ventspils Augstskola vai Ventspils pilsētas
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pašvaldība, ne Ventspils pilsētas domes deputāti, ne Ventspils Augstskolas vai
Ventspils pilsētas domes struktūrvienību vai kapitālsabiedrību darbinieki.
2. „KPMG Baltics SIA”:
2.1. Iesniegtajā apliecinājumā un finanšu piedāvājumā līgumcena ciparos norādīta
EUR 22 100, bet vārdiem EUR divdesmit divi tūkstoši deviņi simti;
2.2. Iesniegtajā apliecinājumā un finanšu piedāvājumā norādīts, ka piedāvājuma
spēkā esamība ne mazāk kā četrdesmit kalendārās dienas no pēdējās piedāvājumu
iesniegšanas dienas, bet tehniskajā specifikācijā – 60 dienas;
2.3. Iepirkuma nolikuma 4.6. punktā norādīts, ka Pretendentam atlasei jāiesniedz
iepriekšējās pieredzes saraksts (Pielikums Nr.3), kas minēts Nolikuma 3.3.punktā.
Pretendents, kurš dibināts vēlāk, pieredzi norāda par savu darbības laiku, bet ne
mazāk kā 2 (divos) projektos, iesniedzot vismaz 2 (divas) atsauksmes no
pakalpojuma pircēja. Nav iesniegtas šīs atsauksmes.
Komisija nolemj 21.09.2016.:
1. Lūgt iesniegt līdz 23.09.2016. plkst.15:00 precizējumus Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“ERNST & YOUNG BALTIC”, „KPMG Baltics SIA”, nosūtot Pretendentiem vēstuli.
2. Turpināt piedāvājumu izvērtēšanu pēc precizējumu saņemšanas.
22.09.2016. nosūtītas vēstules Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ERNST & YOUNG
BALTIC”, „KPMG Baltics SIA” par precizējumu iesniegšanu.
22.09.2016. no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ ERNST & YOUNG BALTIC” saņemts
precizējums par to, ka Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ERNST & YOUNG BALTIC”
daļu īpašnieki ne tieši, ne pastarpināti nav ne Ventspils Augstskola vai Ventspils pilsētas
pašvaldība, ne Ventspils pilsētas domes deputāti, ne Ventspils Augstskolas vai Ventspils
pilsētas domes struktūrvienību vai kapitālsabiedrību darbinieki, kas atbilst Iepirkuma
nolikumam.
23.09.2016. no „KPMG Baltics SIA” saņemti precizējumi par to, ka:
1. iepirkumam ar identif. Nr. VeA 2016/18/VP KPMG Baltics SIA piedāvā līgumcenu EUR 22
100, jeb divi tūkstoši viens simts eiro apmērā;
2. KPMG Baltics SIA audita piedāvājums iepirkumam ar identif. Nr. VeA 2016/18/VP ir spēkā
60 (sešdesmit) kalendārās dienas, iepirkuma izpildes termiņš saskaņā ar iepirkuma nolikumu –
ne vairāk kā sešas kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas brīža, kas atbilst Iepirkuma
nolikumam;
3. tiek iesūtītas 3 (trīs) projektu atsauksmes, atbilstoši Iepirkuma nolikumam, kurā norādīts –
vismaz divas atsauksmes.
26.09.2016. Iepirkuma komisija turpina piedāvājumu izvērtēšanu.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu atbilstību atlases prasībām.
Izvērtējot pretendentu atbilstību atlases prasībām iepirkuma komisija konstatē, ka
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dynamic University”, Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „ERNST & YOUNG BALTIC”, Personu apvienība Sabiedrība ar
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ierobežotu atbildību „FORCEO” un SIA “LIDOJOŠĀ ZIVS” atbilst pretendentu
kvalifikācijas atlases prasībām.
2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KPMG Baltics SIA” neatbilst pretendentu
kvalifikācijas atlases prasībām, jo nav izpildīts Iepirkuma nolikuma 3.7.punkts
(Pretendenta piedāvātajam ekspertam, kas tieši vadīs un īstenos auditu un audita
tiešā vadītāja iespējamais aizvietotājs, kurš uzņemsies audita vadību gadījumā, ja
audita tiešais vadītājs nepārvaramas varas apstākļos (piemēram, slimības) dēļ
nevarēs pabeigt darbu, jābūt pieredzei vismaz vienas Latvijas Republikas
augstskolas stratēģijas izstrādē vai izvērtēšanā pēdējo 3 (trīs) (2013., 2014., 2015.,
2016. – līdz piedāvājuma iesniegšanai) gadu laikā. Pretendents tiek izslēgts no
dalības iepirkumā un tālāk netiek vērtēts.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam.
Izvērtējot pretendentu piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikumam, komisija konstatē, ka:
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dynamic University” piedāvājumā ir pieļauta kļūda
Iepirkuma nolikuma 2.6. punkta prasībās (Visiem iepirkuma piedāvājuma materiāliem jābūt
drukātiem, caurauklotiem un visām lapām numurētām, uz titullapas jābūt šādai informācijai :
• Piedāvājums iepirkumam „Ventspils Augstskolas finanšu pārvaldības
sistēmas un darbības veiktspējas audits”
• Identifikācijas Nr. VeA 2016/18/VP.
• pretendenta nosaukumam, vienotajam reģistrācijas numuram, pretendenta
kontaktpersonas vārdam, uzvārdam, adresei, tālruņa un faksa numuram.).
Identifikācijas numurs norādīts Nr. VeA 2016/08/VP. Komisija šo kļūdu uzskata par nebūtisku,
jo citur piedāvājumā ir norādīts pareizais numurs.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dynamic University”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„ERNST & YOUNG BALTIC”, Personu apvienība Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„FORCEO” un SIA “LIDOJOŠĀ ZIVS” piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām.
Nolikuma 1.5.3. punktā atrunāts, ka uzvarētāja izvēles kritērijs ir zemākā cena. Zemākā
cena ir Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dynamic University”.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta 7.daļai, iepirkumu komisija pārbauda
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dynamic University” un personas uz kuru kvalifikāciju
balstās sabiedrība, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
iegūstot informāciju no informācijas sistēmas, kurā ir apkopota informācija no Uzņēmuma
reģistra par Pretendenta un norādīto personu 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.
Komisija nolemj:
1. Atzīt par atbilstošiem kvalifikācijas atlases prasībām Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Dynamic University”, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „ERNST & YOUNG
BALTIC”, Personu apvienību Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „FORCEO” un SIA
“LIDOJOŠĀ ZIVS”.
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2. Atzīt par neatbilstošu kvalifikācijas atlases prasībām Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
“KPMG Baltics SIA”.
3. Atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dynamic University”, Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „ERNST & YOUNG BALTIC”, Personu apvienība Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „FORCEO” un SIA “LIDOJOŠĀ ZIVS” piedāvājumus par
atbilstošiem Piedāvājuma atbilstības pārbaudes prasībām.
4. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkumā “Ventspils Augstskolas finanšu pārvaldības
sistēmas un darbības veiktspējas audits” ar identifikācijas Nr. VeA 2016/18/VP
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Dynamic University” ar piedāvāto zemāko
līgumcenu EUR 12 750,00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).
5. Informēt visus pretendentu, kas ir iesnieguši piedāvājumus par pieņemto lēmumu triju
darba dienu laikā un ievietot savā mājaslapā internetā minēto lēmumu.
6. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu
paziņojumu par noslēgto līgumu IUB mājaslapā internetā.
7. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi (ja tādi būs),
savā mājas lapā internetā ievietot iepirkuma līgumu vai tā grozījumu tekstu (ja tādi
būs). Iepirkuma līgumam un tā grozījumu tekstam (ja tādi būs) ir jābūt pieejamam
mājaslapā visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc
līguma spēkā stāšanās dienas.
8. Slēgt sēdi.
Balsojums:

PAR - 5;

PRET - nav;

ATTURAS - nav.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Pielikumi:
1. Pretendentu iesniegtās precizējuma vēstules;
2. Komisijas kopējais vērtējums attiecībā uz pretendentu atlasi;
3. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz pretendentu atlasi;
4. Komisijas kopējais pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu;
5. Komisijas locekļu pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu;
6. E-izziņas
Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.
Komisijas locekļu paraksti:
Priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:

M. Ēlerts

___paraksts__

E. Vītola

___paraksts__

V. Rudziša

___paraksts__

A. Krauze

___paraksts__

G. Hofmane

___paraksts__

Protokolēja ___paraksts__ I. Boitmane
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