Iepirkuma
„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai Informācijas tehnoloģiju
fakultātes 10 gadu jubilejā”
piedāvājuma vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2015/23/VP - 03

2015. gada 30.septembrī

Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (izveidota ar Ventspils Augstskolas rektores
18.09.2015. rīkojumu Nr.145/as) sastāvs:
Priekšsēdētāja:
D.Štefenberga
Komisijas locekļi:
E.Udodova
V.Rudziša
I.Boitmane
Komisijas sekretāre:
Sēdi vada D.Štefenberga
Sēdē piedalās: E.Udodova
V.Rudziša
Sēdi protokolē I.Boitmane
Dienas kārtība: Pretendenta iesniegtā piedāvājuma vērtēšana un uzvarētāja noteikšana
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma procedūras mērķis ir izvēlēties pakalpojuma sniedzēju
ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Ventspils Augstskolai.
Identifikācijas numurs: VeA 2015/23/VP
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.
kabinetā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 29.septembrim, plkst.11:00
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemts piedāvājums no:
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GMG Catering”
• Piedāvājums saņemts 29.09.2015., plkst.09:55;
• Piedāvājuma līgumcena – EUR 472,42 (četri simti septiņdesmit divi euro 42 centi).
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Iepirkuma komisija pirms piedāvājuma vērtēšanas pārbauda Pretendentu Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “GMG Catering”, vai Pretendents nav jāizslēdz no dalības iepirkumā
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8².panta 5.daļu, iegūstot informāciju no informācijas
sistēmas. Pēc iegūtās informācijas (izziņas pielikumā) Pretendents nav izslēdzams no tālākās
dalības iepirkumā.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta atbilstību atlases prasībām.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GMG Catering” atbilst pretendentu atlases prasībām.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GMG Catering” piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām.
Nolikuma 1.5.2. punktā atrunāts, ka uzvarētāja izvēles kritērijs ir zemākā cena.
Iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas Pretendenta iesniegtajā Finanšu
piedāvājumā (Nolikuma 4.pielikums):
Pakalpojums

Izbraukuma ēdināšanas
pakalpojumi saskaņā
ar Tehnisko
specifikāciju pakalpojuma „1
(viena) kafijas pauze”
izpilde (65 personas)

Cena par
ēdināšanas
pakalpojumiem,
bez PVN 1
personai (EUR)
7.27

Cena bez PVN (kopā)
EUR
Piedāvātā
Labotā

Piedāvātā

472.42

125.58

472.55

PVN 21% (EUR)
Labotā

99.24

Summa ar PVN
(EUR)
Piedāvātā
Labotā

598.00

571.79

Līgumcena KOPĀ EUR 472,55 (četri simti septiņdesmit divi euro 55 centi).
Iepirkumu komisija konstatē, ka līgumslēgšanas tiesības būtu piešķiramas Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „GMG Catering” ar piedāvāto līgumcenu EUR 472,55 (četri simti
septiņdesmit divi euro 55 centi).
Iepirkuma komisija iegūst informāciju no informācijas sistēmas, kurā ir apkopota informācija
no Uzņēmuma reģistra par Pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GMG Catering”,
kurā ir apliecinājums, ka Pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 8².panta 5.daļas
3.punktā minētiem subjektiem nav maksātnespējas un likvidācijas procesu, apturēta vai
pārtraukta saimnieciskā darbība, kā arī informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka
Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
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Iepirkuma komisija secina, ka pretendentam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GMG
Catering” piešķiramas līgumslēgšanas tiesības ar piedāvāto līgumcenu EUR EUR 472,55 (četri
simti septiņdesmit divi euro 55 centi).
Komisija nolemj:
1. Atzīt par atbilstošu atlases prasībām Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GMG
Catering”, jo iepirkuma Nolikumā norādītās pretendentu kvalifikācijas atlases prasības
ir objektīvas un samērīgas, kas nerada priekšrocības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“GMG Catering”.
2. Atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GMG Catering” piedāvājumu par atbilstošu
Piedāvājuma atbilstības pārbaudes prasībām.
3. Apstiprināt aritmētisko kļūdu labojumu un informēt Pretendentu par aritmētisko
kļūdām:
Pakalpojums

Izbraukuma ēdināšanas
pakalpojumi saskaņā
ar Tehnisko
specifikāciju pakalpojuma „1
(viena) kafijas pauze”
izpilde (65 personas)

Cena par
ēdināšanas
pakalpojumiem,
bez PVN 1
personai (EUR)
7.27

Cena bez PVN (kopā)
EUR
Piedāvātā
Labotā

Piedāvātā

472.42

125.58

472.55

PVN 21% (EUR)
Labotā

99.24

Summa ar PVN
(EUR)
Piedāvātā
Labotā

598.00

571.79

Līgumcena KOPĀ EUR 472,55 (četri simti septiņdesmit divi euro 55 centi).
4. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Ventspils Augstskolai Informācijas tehnoloģiju fakultātes 10 gadu jubilejā” ar
identifikācijas Nr. VeA 2015/23//VP Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GMG
Catering” ar piedāvāto līgumcenu EUR 472,55 (četri simti septiņdesmit divi euro 55
centi).
5. Informēt pretendentu 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 - 3;

PRET - nav;

ATTURAS - nav.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Pielikumi:
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1.
2.
3.
4.
5.

Komisijas kopējais pārskats par atbilstību Pretendenta atlases prasībām;
Komisijas locekļu pārskats par atbilstību Pretendenta atlases prasībām;
Komisijas kopējais pārskats par piedāvājuma vērtēšanu;
Komisijas locekļu pārskats par piedāvājuma vērtēšanu;
E-izziņas.

Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.
Komisijas locekļu paraksti:
Priekšsēdētāja:

D.Štefenberga

___paraksts____

Komisijas locekļi:

E.Udodova

___paraksts____

V.Rudziša

___paraksts____

Protokolēja _____paraksts____ I.Boitmane
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