IZRAKSTS

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
(Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939)
Iepirkuma procedūras, kas tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu, „Par
pētījuma – ekonomiskās analīzes veikšanu par radio apraidi Latvijā” (iepirkuma Nr.
NEPLP/2014-02)
SĒDES PROTOKOLS Nr. 4
Rīgā, 2014. gada 3. novembrī
Laiks: 16:00
Sēdē piedalās:
Iepirkuma komisija, kuras sastāvs apstiprināts ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
(turpmāk – Padome) 2014. gada 13. oktobra rīkojumu Nr. 01-06/14:
Iepirkuma komisijas locekļi:

Komisijas sekretāre:

A. Dimants, Padomes priekšsēdētājs
A. Dulevska, Padomes priekšsēdētāja vietniece
D. Mjartāns, Padomes loceklis
G. Keistere, Padomes juriskonsulte

Darba kārtībā:
Iepirkuma „Par pētījuma – ekonomiskās analīzes veikšanu par radio apraidi Latvijā” (iepirkuma Nr.
NEPLP/2014-02), kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, šādu kandidātu
pieteikumu izvērtēšana:
- Biedrība „Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs” (reģ. Nr. 40008067241);
- SIA “NK AGRO” (reģ. Nr. 40103456881);
- SIA „Civitta Latvija” (reģ. Nr. 40103391513);
- SIA „Deloitte Latvia” (reģ. Nr. 40003247787);
- SIA „KPMG Baltics” (reģ. Nr. 40003235171).
1. Atbilstoši iepirkuma „Par pētījuma – ekonomiskās analīzes veikšanu par radio apraidi Latvijā”
Nolikuma, turpmāk – Nolikums, A sadaļas „Instrukcija pretendentiem” 12.5. apakšpunktā
noteiktajai kārtībai tiek veikta pretendentu piedāvātās līguma cenas un kandidātu piedāvājumu
kvalitātes izvērtēšana. Saskaņā ar Nolikuma 5.4. punktu iepirkuma komisija, vērtējot piedāvājumu
kvalitāti (pieredze un izglītība), ņem vērā informāciju par kandidāta personālu, kas nodrošinās
pētījuma veikšanas pakalpojumu.
1.1. Vērtējot padziļināti SIA “NK AGRO” pieteikumu, iepirkuma komisija konstatē, ka kandidāta
iesniegtie dokumenti nedod iespēju iepirkuma komisijai atbilstoši Nolikuma 12.5. punktam novērtēt
kandidāta (juridisko un fizisko personu apvienības) pieredzi un izglītību šādu apsvērumu dēļ:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma, turpmāk – PIL, 1. panta pirmās daļas 8. punktu par kandidātu
ir uzskatāms piegādātājs, kurš piedalās slēgtā konkursā un savukārt šā paša panta pirmās daļas 11.
punkts paredz, ka piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to
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kombinācijā. Nolikuma 6.1. punkta 6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5. un 6.1.6. apakšpunkts paredz, ka
pretendentam (kandidātam) ir jāiesniedz reģistrācijas dokumenti, vismaz 2 atsauksmes vēstules,
pretendenta personāla augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un pretendenta personāla
dzīves gājums (CV).
Ievērojot iepriekš minēto un, ņemot vērā, ka SIA “NK AGRO” iesniegusi vairāku juridisko un
fizisko personu (SIA “NK AGRO”, SIA “NK Konsultāciju birojs” un Aleksandrs Tarvids)
apvienības piedāvājumu, Nolikuma 6.1. punkta nosacījumi ir attiecināmi uz visām personām, kas
izsaka piedāvājumu. Iepirkuma komisija konstatē, ka SIA “NK AGRO” iesniegtajā personu
apvienības piedāvājumā nav ietverta informācija par katra personu apvienības dalībnieka
reģistrācijas dokumentiem, tāpat nav pievienots katra personu apvienības dalībnieka pieredzes
apraksts un atsauksmju vēstules.
1.2. Vērtējot padziļināti SIA “Civitta Latvija” pieteikumu, iepirkuma komisija konstatē, ka
kandidāta iesniegtie dokumenti nedod iespēju iepirkuma komisijai atbilstoši Nolikuma 12.5.
punktam novērtēt tā kandidāta (juridisko personu apvienības) pieredzi un izglītību šādu apsvērumu
dēļ:
Saskaņā ar PIL 1. panta pirmās daļas 8. punktu par kandidātu ir uzskatāms piegādātājs, kurš piedalās
slēgtā konkursā un savukārt šā paša panta pirmās daļas 11. punkts paredz, ka piegādātājs ir fiziskā
vai juridiskā persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Nolikuma 6.1. punkta
6.1.4., 6.1.5. un 6.1.6. apakšpunkts paredz, ka pretendentam (kandidātam) ir jāiesniedz vismaz 2
atsauksmes vēstules, pretendenta personāla augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un
pretendenta personāla dzīves gājums (CV).
Ievērojot iepriekš minēto un, ņemot vērā, ka SIA “Civitta Latvija” iesniegusi vairāku juridisko
personu (SIA “Civitta Latvija”, SIA “Sandra Mūriņa konsultācijas”, SIA “Analītisko pētījumu un
stratēģiju laboratorija”) apvienības piedāvājumu, Nolikuma 6.1. punkta nosacījumi ir attiecināmi un
visām personām, kas izsaka piedāvājumu. Iepirkuma komisija konstatē, ka SIA “Civitta Latvija”
iesnigtajā juridisko personu apvienības piedāvājumā nav pievienotas katra apvienības dalībnieka
darbības atsauksmes vēstules saistībā ar piedāvājumam pievienoto pieredzes aprakstu, kā arī nav
katra personu apvienības dalībnieka izglītības dokumenti un dzīvs gājums (CV) (SIA “Analītisko
pētījumu un stratēģiju laboratorija”).
2. Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Nolikuma 6.1. punkta prasībām, iepirkuma komisija
vienbalsīgi lemj pārtraukt SIA “NK AGRO” un SIA “Civitta Latvija” iesniegto piedāvājumu
vērtēšanu atbilstoši Nolikuma 12.5. punktā noteiktajai kārtībai un turpināt šādu kandidātu iesniegto
pieteikumu tālāku vērtēšanu:
- Biedrība „Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs” (reģ. Nr.
40008067241);
- SIA „Deloitte Latvia” (reģ. Nr. 40003247787);
- SIA „KPMG Baltics” (reģ. Nr. 40003235171).
Iepirkuma komisija sniedz šādu vērtējumu:
1) Biedrība „Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs” piedāvājums.
a) Līguma cena. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nosaka vērtējuma rezultātu – 26,85 punkti;
b) Piedāvājuma kvalitāte. Iepirkuma komisija sniedz šādu vērtējumu 70 punkti (Iepirkuma
komisijas locekļu vērtējuma summa dalīta ar 3).
Kopējais vērtējums: 96,85 punkti.
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2) SIA “Deloitte Latvia” piedāvājums.
a) Līguma cena. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nosaka vērtējuma rezultātu – 22,32 punkti;
b) Piedāvājuma kvalitāte. Iepirkuma komisija sniedz šādu vērtējumu: 65 punkti (Iepirkuma
komisijas locekļu vērtējuma summa dalīta ar 3).
Kopējais vērtējums: 87,32 punkti.
3) SIA „KPMG Baltics” piedāvājums.
a) Līguma cena. Iepirkuma komisija vienbalsīgi nosaka vērtējuma rezultātu – 22,51 punkti;
b) Piedāvājuma kvalitāte. Iepirkuma komisija sniedz šādu vērtējumu: 70 punkti (Iepirkuma
komisijas locekļu vērtējuma summa dalīta ar 3).
Kopējais vērtējums: 91,51 punkti.
4. Iepirkuma „Par pētījuma – ekonomiskās analīzes veikšanu par radio apraidi Latvijā” (Nr.
NEPLP/2014-2) rezultātu noteikšana.
Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj: apstiprināt biedrības „Baltijas Starptautiskais
ekonomikas politikas studiju centrs” (reģistrācijas Nr. 40008067241) piedāvājumu un slēgt
iepirkuma līgumu (paredzamā līguma summa EUR 9975,00), ņemot vērā, ka tas ir atzīstams
par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, saņemot visaugstāko līguma cenas, pieredzes un
izglītības vidējo galīgo vērtējumu, kas iegūts, apkopojot individuālos komisijas locekļu vērtējumus
(saskaņā ar Nolikuma 12.5. punktā noteiktajiem kritērijiem).
Sēdes beigu laiks: 17:00
Pielikumā: Iepirkuma komisijas locekļu individuālās vērtēšanas lapas kopā uz 9 lp.
Komisijas locekļi
Vārds, uzvārds

Paraksts

Ainārs Dimants

/paraksts/

Aija Dulevska

/paraksts/

Dainis Mjartāns

/paraksts/

Gita Keistere

/paraksts/

IZRAKSTS PAREIZS!
Padomes priekšsēdētājs _________________ A. Dimants
Rīgā 07.11.2013.
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