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.8
2019. gada 15.februārī
SĒDE NOTIEK: Daugavpilī, Saules ielā 15, sēžu zālē
SĒDE SĀKAS: plkst.11:00
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:
Lēmuma pieņemšana publiskā iepirkuma 2.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.
3.

SIA “PRINT PLUS”
SIA “MOLLIS”
SIA “VISAŽ”

17.12.2018., plkst.11:51
18.12.2018., plkst.09:30
21.12.2018., plkst.09:50

2000.00
4.22
1656.00

3.

4.
5.

6.

7.

8.
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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.
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.
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.
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.
Komisija 2019. gada 31. janvāra sēdē (protokols Nr.7), pieņēma lēmumu 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.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Natālija Komare, informē, ka iepirkuma tehniskā
specifikācija iepirkuma 2.daļai “Piezīmju līmlapiņu komplektu kastītē izgatavošana
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projekta LLI-59 “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp
iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai” (Open Leadership) ietvaros” neatbilst
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.
gadam komunikācijas vadlīnijās un projekta pieteikumā noteiktajām prasībām, proti:
1. tehniskā specifikācijā tika norādīts, piezīmju līmlapiņu komplekta kastītē
izgatavošana. Bija nepieciešams noteikt prasību piezīmju bloknota ar pildspalvu
izgatavošana.
2. tehniskā specifikācijā tika norādīts, veikt gravējumu uz kastītes vāka metāla daļas
un uz pildspalvas. Bija nepieciešams noteikt prasību veikt apdruku uz bloknota vāka
un uz pildspalvas.
3. tehniskā specifikācijā nebija norādīts nosacījumus, ka Izpildītājam jāievēro Interreg
V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam
komunikācijas vadlīnijās noteiktās prasības.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka nepieciešams veikt būtiskus grozījumus tehniskā
specifikācijā un nolikumā, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 15.daļu,
iepirkuma komisija nolemj:
1. atcelt 2019.gada 31.janvāra iepirkuma komisijas lēmumu iepirkuma procedūras 2.daļā,
2. pārtraukt publiskā iepirkuma 2. daļu,
3. Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā un termiņā informēt pretendentu par
komisijas pieņemto lēmumu un publicēt Latgales plānošanas reģiona mājas lapā
www.lpr.gov.lv.
Balsojums: 3 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.

SĒDE BEIDZĀS plkst.12:00
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

N.Komare

Komisijas locekļi

V.Stankevičs
A.Kucins

Protokolists

V.Stankevičs

