LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ. Nr.90002181025, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel/Fax:+371 64624300
e-pasts: pasts@lpr.gov.lv www.lpr.gov.lv

Pastāvīgās iepirkumu komisijas
iepirkuma “Reprezentatīvo materiālu izgatavošana’’,
identifikācijas Nr. LPR/2018/2,
sēdes protokols Nr.7
2019. gada 31.janvārī
SĒDE NOTIEK: Daugavpilī, Saules ielā 15, sēžu zālē
SĒDE SĀKAS: plkst.15:20
SĒDĒ PIEDALĀS:
Komisijas
priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:
Protokolists:

N.Komare – Latgales plānošanas reģiona Juridiskās un lietvedības
nodaļas vadītāja
V.Stankevičs – Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes
izpildaparāta pārvaldnieka vietnieks
A.Kucins – Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs
V.Stankevičs – Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes
izpildaparāta pārvaldnieka vietnieks

Komisijas izveidošanas pamats: 2018.gada 9.novembra rīkojums Nr.2.6.1/48 “Par pastāvīgās
iepirkumu komisijas izveidošanu” (Grozījumi: 2019.gada 14.janvāra rīkojums Nr.2.6.1/1 “Par
grozījumiem rīkojumā Nr.2.6.1/48)
Sēdes darba kārtība:
1. Lēmuma pieņemšana publiskā iepirkuma 2.daļā.
2. Lēmuma pieņemšana publiskā iepirkuma 3.daļā.
1. Lēmuma pieņemšana publiskā iepirkuma 2.daļā.
1.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Natālija Komare atklāj sēdi, nosauc
komisijas sastāvu un ziņo sēdes darba kārtību.
2.
Komisija 2019. gada 21.decembra sēdē (protokols Nr. 3) konstatēja, ka dalību
iepirkumā ir pieteikuši šādi pretendenti:
Nr. Pretendenta
Piedāvājuma iesniegšanas
Kopējā
p.k nosaukums
datums, laiks
līgumcena eiro
(bez PVN)
2.daļa
1.
2.

SIA “PRINT PLUS”
SIA “MOLLIS”

17.12.2018., plkst.11:51
18.12.2018., plkst.09:30

2000.00
4.22

3.

SIA “VISAŽ”

2
21.12.2018., plkst.09:50

1656.00

3. Komisija 2019. gada 21. janvāra sēdē (protokols Nr. 6), izskatot SIA “MOLLIS’’
piedāvājumu un 2019.gada17.janvāra saņemto skaidrojumu, ir konstatējusi, ka
atbilstoši publiskā iepirkuma nolikuma 4.4.apakšpunktam, pretendents iesniedz
pieredzes apliecinājumu iepirkuma 2.daļai (atbilstoši Nolikuma Pielikuma Nr.2), ka
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma
iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 3 dažādu iepirkuma priekšmetam līdzīgu
materiālu (priekšmetu) apstrādi (gravēšanu) un piegādi (neatkarīgi no līgumu skaita,
kuru ietvaros veiktas piegādes). Pieredzi pretendents pierāda, iesniedzot vismaz vienu
pozitīvu pasūtītāja atsauksmi. Pretendents SIA “MOLLIS” piedāvājumā 6.lpp., kā
pieredzes apliecinājumu iepirkuma 2.daļai ir norādījis 3 (trīs) Pasūtītājus – SIA
“Henkell&Co.Baltic”, SIA “Tonus Elast” un AS “LPB Bank”. Piedāvājumā
norādītājam pasūtītājam SIA “Henkell&Co.Baltic” minētie izpildītie darbi neatbilst
nolikuma 4.4.apakšpunktam, proti, 2016.gada 20.septembrī piegādātajiem materiāliem
(priekšmetiem) netika veikta gravēšana. Līdz ar to, pretendenta SIA “MOLLIS”
pieredzes apliecinājums iepirkuma 2.daļai neatbilst publiskā iepirkuma nolikuma
4.4.apakšpunktam. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu
noraidīt pretendenta SIA “MOLLIS” piedāvājumu no turpmākās vērtēšanas.
4. Komisija 2019. gada 21. janvāra sēdē (protokols Nr. 6), izskatot pretendentu SIA
“PRINT PLUS” un SIA “VISAŽ” piedāvājumus, konstatēja, ka piedāvājumi atbilst
nolikuma 4.punkta, 5.punkta un 6.punkta prasībām.
5. Komisija 2019. gada 21. janvāra sēdē (protokols Nr. 6), konstatē, ka atbilstoši
Iepirkuma nolikuma 11.2.5. punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam
normatīvo aktu un Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu (piedāvājumu ar viszemāko cenu) piedāvā pretendents - SIA “VISAŽ”
par kopējo līgumcenu 1656.00 EUR bez PVN. Iepirkuma komisija pamatojoties uz
Publisko iepirkumu likuma 9.panta devīto daļu, izmantojot Ministru kabineta noteikto
informācijas sistēmu https://www.eis.gov.lv, 2019.gada 21.janvārī ir izdrukājusi eizziņas, kas apliecināja, ka attiecībā uz pretendentu kuram būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības, SIA “VISAŽ” pastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas
2.apkakšpunktā norādītie izslēgšanas nosacījumi – pretendentam SIA “VISAŽ” ir
nekustamā īpašuma nodokļa parāds Daugavpils pašvaldībai 1060.58 euro apmērā.
2019.gada 22.janvārī iepirkuma komisija nosūtīja pretendentam SIA “VISAŽ” vēstuli
Nr.2.4.7/31 ar lūgumu sniegt apliecinājumu (Daugavpils pašvaldības izdotu izziņu), ka
pretendentam SIA “VISAŽ” 2019.gada 21.janvārī nebija nekustamā īpašuma nodokļu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
6. Atbildot uz iepirkuma komisijas 2019.gada 22.janvāra vēstuli Nr.2.4.7/31, pretendents
iesniedza Daugavpils pilsētas domes izziņu Nr.5.2.-7/19 par nekustamā īpašuma
nodokli. Izskatot izziņu, iepirkuma komisija konstatējusi, ka pretendents SIA
“VISAŽ” nav iesniedzis pierādījumu, ka pretendentam SIA “VISAŽ” 2019.gada
21.janvārī nebija nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Līdz ar to
iepirkuma komisija secināja, ka attiecībā uz pretendentu SIA “VISAŽ” pastāv
Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas 2.apkakšpunktā norādītie izslēgšanas
nosacījumi – pretendentam SIA “VISAŽ” 2019.gada 21.janvārī ir nekustamā īpašuma
nodokļa parāds Daugavpils pašvaldībai 1060.58 euro apmērā. Ņemot vērā iepriekš
minēto, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu noraidīt pretendenta SIA “VISAŽ”
piedāvājumu no turpmākās vērtēšanas.
7. Komisijas priekšsēdētāja Natālija Komare ziņo, ka pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 9.panta devīto daļu:
1. izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu https://www.eis.gov.lv,
2019.gada 31.janvārī ir izdrukājusi e-izziņas, kas apliecina, ka attiecībā uz pretendentu
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, SIA “PRINT PLUS” nepastāv
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Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas 1. un 2.apkakšpunktos norādītie
izslēgšanas nosacījumi.
2. Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 3.punktā noteiktā izslēdzošā
apstākļa neesība attiecībā uz pretendentu ir pārbaudīta nolikuma sagatavošanas laikā,
apstiprinot nolikumu un atvēršanas sēdē (protokols Nr.1., Nr.2., Nr.3). Pirms lēmuma
pieņemšanas komisijas priekšsēdētāja Natālija Komare pārjautā komisijas locekļiem,
nav atklājušies apstākļi, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka, kāds komisijas loceklis ir
ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu
likuma 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē. Komisijas locekļi atbild noraidoši.
3. Komisija nekonstatē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 4.punktā
noteikto izslēdzošo apstākļu esību attiecībā uz pretendentu. Komisija konstatē, ka
pretendents nav personālsabiedrības biedrs un pretendents nebalstās uz personu, lai
apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām.
4. Komisija nekonstatē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 5.punktā
noteikto izslēdzošo apstākļu esību attiecībā uz pretendentu. Komisija konstatē, ka
pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona.
5. Komisija izskata saņemtos dokumentus un konstatē, ka attiecībā uz pretendentu
nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā norādītie izslēgšanas
nosacījumi.
6. Pārbaudot datubāzē sankciju sarakstus, komisija nekonstatē Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto izslēdzošo apstākļu
esību attiecībā uz pretendentu, valdes locekļi, prokūristu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, komisija konstatē, ka atbilstoši iepirkuma nolikumā
noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam – saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu, pretendents SIA “PRINT PLUS”,
atzīstams par uzvarētāju publiskā iepirkumā “Reprezentatīvo materiālu izgatavošana’’,
identifikācijas Nr. LPR/2018/2, 2.daļā.
Iepirkuma komisija nolemj:
1. noraidīt pretendenta SIA “VISAŽ” piedāvājumu no turpmākās vērtēšanas,
2. atzīt SIA “PRINT PLUS” (reg.Nr.41503049787, juridiskā adrese Dzelzceļu iela
22/24, Daugavpils, LV-5404), par uzvarētāju iepirkumā “Reprezentatīvo materiālu
izgatavošana’’, identifikācijas Nr. LPR/2018/2, 2.daļā un piešķirt līguma slēgšanas tiesības
par kopējo cenu 2000.00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.
3. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un termiņā:
3.1. informēt pretendentu par komisijas pieņemto lēmumu un publicēt Latgales
plānošanas reģiona mājas lapā www.lpr.gov.lv,
3.2. iesniegt publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv
paziņojumu par noslēgto līgumu,
3.3. publicēt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.lpr.gov.lv līguma tekstu.
Balsojums: 3 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.
2. Lēmuma pieņemšana publiskā iepirkuma 3.daļā.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Natālija Komare atklāj sēdi, nosauc komisijas
sastāvu un ziņo sēdes darba kārtību.
2.
Komisija 2019. gada 21.janvāra sēdē (protokols Nr. 3) konstatēja, ka dalību
iepirkumā ir pieteikuši šādi pretendenti:
Nr. Pretendenta
Piedāvājuma iesniegšanas
Kopējā
p.k nosaukums
datums, laiks
līgumcena eiro
(bez PVN)
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3.daļa
1.
2.

SIA “PRINT PLUS”
SIA “VISAŽ”

17.12.2018., plkst.11:51
21.12.2018., plkst.09:50

510.00
375.00

3.
Komisija 2019. gada 21. janvāra sēdē (protokols Nr. 6), izskatot SIA “PRINT
PLUS’’ piedāvājumu un 2019.gada 21.janvāra saņemto skaidrojumu, ir konstatējusi, ka
atbilstoši publiskā iepirkuma nolikuma 4.5.apakšpunktam, Pretendentam jāiesniedz pieredzes
apliecinājumu iepirkuma 3.daļai, (atbilstoši Nolikuma Pielikuma Nr.2.), ka iepriekšējo 3 (trīs)
gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis
vismaz 3 dažādu iepirkuma priekšmetam līdzīgu materiālu (priekšmetu) apstrādi (apdruku) un
piegādi (neatkarīgi no līgumu skaita, kuru ietvaros veiktas piegādes). Pieredzi Pretendentam
jāpierāda, iesniedzot vismaz vienu pozitīvu Pasūtītāja atsauksmi. Pretendents SIA “PRINT
PLUS” piedāvājumā 7.lpp., kā pieredzes apliecinājumu iepirkuma 3.daļai tika norādījis 3
(trīs) Pasūtītājus – Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils būvniecības tehnikumu un DPPI
“Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”. Piedāvājumā norādītājam pasūtītājam Daugavpils
pilsētas domei, minētie izpildītie darbi neatbilst nolikuma 4.5.apakšpunktam, proti, 2018.gada
7.decembrī piegādātajiem materiāliem (priekšmetiem) netika veikta apdruka. Līdz ar to,
pretendenta SIA “PRINT PLUS” pieredzes apliecinājums iepirkuma 3.daļai neatbilst publiskā
iepirkuma nolikuma 4.5.apakšpunktam. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija
pieņēma lēmumu noraidīt pretendenta SIA “PRINT PLUS” piedāvājumu no turpmākās
vērtēšanas.
4.
Komisija 2019. gada 21. janvāra sēdē (protokols Nr. 6), izskatot pretendenta
SIA “VISAŽ” piedāvājumu, konstatēja, ka piedāvājumi atbilst nolikuma 4.punkta, 5.punkta
un 6.punkta prasībām.
5. Komisija 2019. gada 21. janvāra sēdē (protokols Nr. 6), konstatē, ka atbilstoši
Iepirkuma nolikuma 11.2.5. punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam normatīvo
aktu un Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
(piedāvājumu ar viszemāko cenu) piedāvā pretendents - SIA “VISAŽ” par kopējo līgumcenu
375.00 EUR bez PVN. Iepirkuma komisija pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
9.panta devīto daļu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu
https://www.eis.gov.lv, 2019.gada 21.janvārī ir izdrukājusi e-izziņas, kas apliecināja, ka
attiecībā uz pretendentu kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, SIA “VISAŽ”
pastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas 2.apkakšpunktā norādītie izslēgšanas
nosacījumi – pretendentam SIA “VISAŽ” ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Daugavpils
pašvaldībai 1060.58 euro apmērā. 2019.gada 22.janvārī iepirkuma komisija nosūtīja
pretendentam SIA “VISAŽ” vēstuli Nr.2.4.7/31 ar lūgumu sniegt apliecinājumu (Daugavpils
pašvaldības izdotu izziņu), ka pretendentam SIA “VISAŽ” 2019.gada 21.janvārī nebija
nekustamā īpašuma nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
6.
Atbildot uz iepirkuma komisijas 2019.gada 22.janvāra vēstuli Nr.2.4.7/31,
pretendents iesniedza Daugavpils pilsētas domes izziņu Nr.5.2.-7/19 par nekustamā īpašuma
nodokli. Izskatot izziņu, iepirkuma komisija konstatējusi, ka pretendents SIA “VISAŽ” nav
iesniedzis pierādījumu, ka pretendentam SIA “VISAŽ” 2019.gada 21.janvārī nebija nodokļu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Līdz ar to iepirkuma komisija secināja, ka
attiecībā uz pretendentu SIA “VISAŽ” pastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas
2.apkakšpunktā norādītie izslēgšanas nosacījumi – pretendentam SIA “VISAŽ” 2019.gada
21.janvārī ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Daugavpils pašvaldībai 1060.58 euro
apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu noraidīt
pretendenta SIA “VISAŽ” piedāvājumu no turpmākās vērtēšanas.
Iepirkuma komisija nolemj:
1. noraidīt pretendenta SIA “VISAŽ” piedāvājumu no turpmākās vērtēšanas,
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2. izbeigt publiskā iepirkuma 3.daļu bez rezultāta, jo pamatojoties uz Publisko
iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, visi iesniegtie piedāvājumi ir noraidīti no piedāvājumu
vērtēšanas kā nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi.
3. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un termiņā:
3.1. informēt pretendentu par komisijas pieņemto lēmumu un publicēt Latgales
plānošanas reģiona mājas lapā www.lpr.gov.lv,
3.2. iesniegt publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv
paziņojumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta.

SĒDE BEIDZĀS plkst.16:28
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja (personiskais paraksts)

N.Komare

Komisijas locekļi

V.Stankevičs

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

Protokolists

(personiskais paraksts)

A.Kucins
V.Stankevičs

