
Pārresoru koordinācijas centra  

iepirkumu komisijas 

 

PROTOKOLS 

 

2016.gada 4.oktobrī Nr. 2 

Rīgā  

 

 

Iepirkuma priekšmets: „Publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un 

valstij piederošajām kapitāla daļām maketa izstrāde un 

druka” 

Rīkojums: PKC 16.09.2016.rīkojums Nr.1.1-2/8 „Par iepirkuma 

komisiju” 

Pasūtītājs: Pārresoru koordinācijas centrs 

Iepirkuma procedūra:  Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants 

Iepirkuma identifikācijas Nr. 2016/PKC-25 

Datums: 04.10.2016.  

Laiks: 13:00  

Vieta: Rīga, Brīvības bulvāris 36  

Komisijas sēdi vada: Vladislavs Vesperis 

 

Komisijas sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Vladislavs Vesperis  - Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas nodaļas vadītājs 

Komisijas locekļi:  

Solvita Štrāle - Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības 

nodaļas juriskonsulte; 

Elīna Krūzkopa - Pārresoru koordinācijas centra konsultante; 

 

Komisijas sekretāre: 

 

Kristīne Ozoliņa - Pārresoru koordinācijas centra konsultante 

 

Iesniegto piedāvājumu atbilstības iepirkuma nolikuma prasībām izvērtēšana 

V.Vesperis informē, ka izsludinātajā iepirkumā „Publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un 

valstij piederošajām kapitāla daļām maketa izstrāde un druka” ir iesniegti 2 (divi) piedāvājumi: 

1) slēgtā aploksnē no SIA “Dardedze Hologrāfija”, reģ.Nr. 40003270251, juridiskā adrese: 

Mazā Rencēnu iela 12, Rīga, LV – 1073.Piedāvājums iesniegts Iepirkuma nolikumā 

norādītajā termiņā, 2016.gada 3.oktobra plkst. 8:30. 

2) slēgtā aploksnē no SIA “E Forma”, reģ.Nr. 40002047966, juridiskā adrese: Vairoga iela 47-

2, Rīga, LV – 1039. Piedāvājums iesniegts Iepirkuma nolikumā norādītajā termiņā, 

2016.gada 3.oktobra plkst. 9:20. 
 

Iepirkumu komisijas locekļi paraksta apliecinājumu tam, ka nav jebkādu apstākļu, kuru dēļ varētu 

uzskatīt, ka tas ir personīgi ieinteresēts pretendentu darbībā un iesniegtajos piedāvājumos un 

iesniedz šos apliecinājumus Iepirkumu komisijas sekretārei.  

 

V.Vesperis atver iesniegto piedāvājumus Komisijas klātbūtnē. Iepirkuma komisija vērtē 

piedāvājumu noformējuma atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, neatbilstības 

netiek konstatētas:  

- SIA “Dardedze Hologrāfija” piedāvājums ir iesniegts atbilstoši Iepirkuma nolikumā 

norādītajai kārtībai – aizlīmētā aploksnē, cauršūts, sanumurēts uz 14 (četrpadsmit) lapām, ir 

pievienots elektronisks datu nesējs (CD). 
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- SIA “E Forma” piedāvājums ir iesniegts atbilstoši Iepirkuma nolikumā norādītajai kārtībai – 

aizlīmētā aploksnē, cauršūts, sanumurēts uz 27 (divdesmit septiņām) lapām, ir pievienots 

elektronisks datu nesējs (CD). 
 

Iepirkuma komisija vērtē abu pretendentu piedāvājumu atbilstību Iepirkuma nolikumā minētajām 

noformējuma prasībām, un konstatē, ka: 

1) SIA “Dardedze Hologrāfija” piedāvājumu parakstījusi pretendenta amatpersona uz pilnvaras 

pamata (pārdošanas nodaļas vadītāja Sandra Šarlote Šomase), pilnvaras kopija ir pievienota. 

Piedāvājums sastāv no: 

– pieteikuma dalībai iepirkumā (kas atbilst Iepirkuma nolikuma 1.pielikumam); 

– tehniskā piedāvājuma (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā norādītajām prasībām);  

– finanšu piedāvājuma (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.pielikumā norādītajām prasībām);  

– pretendenta sniegto pakalpojumu saraksta (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā 

norādītajām prasībām);  

– apliecinājuma par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma un programmnodrošinājuma esamību; 

– speciālista (Marta Norde) CV un izglītības dokumenta kopijas; 

– SIA “Dardedze Hologrāfija” pilnvaras (04.01.2016. Nr.DH-2.1.-6/2016), kas izsniegta Sandrai 

Šarlotei Šomasei;  

– Pretendents piedāvājumu iesniedzis papīra formātā vienā oriģinālā eksemplārā, un papildus 

piedāvājuma kopiju elektroniskā formātā, kas saglabāta elektroniskajā datu nesējā (CD). 

– Piedāvājums ir sagatavots latviešu valodā, piedāvājums papīra formā ir cauršūts tā, lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapas ir numurētas, pievienots satura 

rādītājs. 

– Piedāvājums sagatavots datorrakstā bez labojumiem un dzēsumiem, pievienotās kopijas ir 

apliecinātas; 

– pievienoti 2 (divi) drukas darbu paraugi. 

 

2) SIA “E Forma” piedāvājumu parakstījusi pretendenta amatpersona (valdes locekle Kristīne 

Marksa. Piedāvājums sastāv no: 

– komersanta reģistrācijas apliecības kopijas; 

– SIA “E Forma” izziņas par finanšu apgrozījumu; 

– pieteikuma dalībai iepirkumā (kas atbilst Iepirkuma nolikuma 1.pielikumam). Pieteikumā 

norādīts, ka pasūtījuma izpildei (35% apmērā) tiks piesaistīts apakšuzņēmējs SIA “Valmieras 

tipogrāfija Lapa” (reģ. Nr. 44103002862, adrese: Raiņa iela 6, Valmiera, LV-4201); 

– apliecinājuma par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma un programmnodrošinājuma esamību; 

– pretendenta sniegto pakalpojumu saraksta (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.pielikumā 

norādītajām prasībām); 

– atsauksmju kopijām no Valsts izglītības attīstības aģentūras, Baltijas jūras valstu telpiskās 

plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta, Latvijas kara muzeja, SIA “Austrumlatvijas 

koncertzāle (GORS),  

– apliecinājuma par apakšuzņēmēja piesaisti; 

– SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa” (reģ. Nr. 44103002862, adrese: Raiņa iela 6, Valmiera, LV-

4201) komersanta reģistrācijas apliecības kopijas; 

– SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa” apliecinājuma par gatavību iesaistīties līguma izpildē kopija; 

– SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa” apliecinājuma kopijas par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma 

un programmnodrošinājuma esamību; 

– SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa” sniegto pakalpojumu saraksta (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 

4.pielikumā norādītajām prasībām); 

– SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa” apliecinājuma par ražošanas inženieres Dainuvītes Mazures 

nodarbinātību uzņēmumā; 

– speciālista (Dainuvīte Mazure) CV un izglītības dokumenta kopijas; 

– tehniskā piedāvājuma (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumā norādītajām prasībām);  

– finanšu piedāvājuma (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 3.pielikumā norādītajām prasībām);  
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– Pretendents piedāvājumu iesniedzis papīra formātā divos oriģinālos eksemplāros, un papildus 

divas piedāvājuma kopijas elektroniskā formātā, kas saglabātas elektroniskajos datu nesējos 

(CD). 

– Piedāvājums ir sagatavots latviešu valodā, piedāvājums papīra formā ir cauršūts tā, lai 

dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapas ir numurētas, pievienots satura 

rādītājs. 

– Piedāvājums sagatavots datorrakstā bez labojumiem un dzēsumiem, pievienotās kopijas ir 

apliecinātas; 

– pievienoti 4 (četri) drukas darbu paraugi. 

 

Iepirkuma komisija nolemj , ka pretendentu SIA “Dardedze Hologrāfija” un SIA “E Forma” 

piedāvājumi atbilst noformējuma prasībām un tālāk ir vērtējama abu pretendentu atbilstība 

atlases prasībām. 
 

Iepirkuma komisija vērtē pretendentu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām atlases prasībām 

un konstatē, ka : 

– SIA “Dardedze Hologrāfija” ir juridiska persona.  Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā; 

– līguma izpildē Pretendents nebalstīsies uz citu personu iespējām un netiks piesaistīti 

apakšuzņēmēji; 

– Pretendents ir sniedzis apliecinājumu par to, ka tā rīcībā ir tāds tehniskais aprīkojums un 

programmatūra (instrumenti, ražošanas iekārtas), kas ir pietiekams Iepirkuma priekšmeta 

kvalitatīvai un sekmīgai izpildei; 

– Pretendentam ir ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze līdzīgu (saskaņā ar tehnisko specifikāciju) 

poligrāfijas pakalpojumu sniegšanā, ņemot vērā sniegto pakalpojumu apjomu un izmaksas;  

– Pretendents ir sniedzis apliecinājumu par to, ka Pretendenta vidējais iepriekšējo 3 (trīs) gadu  

finanšu apgrozījums poligrāfijas pakalpojumu sniegšanas jomā ir vismaz 3 (trīs) reizes lielāks 

par piedāvāto līgumcenu; 

– Pretendents Pakalpojuma sniegšanā nodarbina vismaz 1 (vienu) kompetentu speciālistu ar ne 

mazāk kā 2 (divu) gadu darba pieredzi poligrāfijas nozarē, t.sk. pirmsdrukas sagatavošanā un 

drukas darbu izpildē; 

– attiecībā uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā 

norādītie izslēgšanas nosacījumi. Protokolam tiek pievienotas 06.10.2016 e-izziņu NO Nr. 

30977440-5346350 un NO Nr. 30977438-5346342 izdrukas); 

 

– SIA “E Forma” ir juridiska persona.  Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā; 

– līguma izpildē Pretendents balstīsies uz citu personu iespējām un tiks piesaistīts apakšuzņēmējs 

SIA “Valmieras tipogrāfija Lapa” (reģ. Nr. 44103002862, adrese: Raiņa iela 6, Valmiera, LV-

4201), kurš veiks līguma izpildi 35% apmērā; 

– Pretendents un apakšuzņēmējs ir snieguši apliecinājumus par to, ka to rīcībā ir tāds tehniskais 

aprīkojums un programmatūra (instrumenti, ražošanas iekārtas), kas ir pietiekams Iepirkuma 

priekšmeta kvalitatīvai un sekmīgai izpildei; 

– Pretendentam un apakšuzņēmējam ir ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze līdzīgu (saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju) poligrāfijas pakalpojumu sniegšanā, ņemot vērā sniegto pakalpojumu 

apjomu un izmaksas;  

– Pretendents ir sniedzis apliecinājumu par to, ka Pretendenta vidējais iepriekšējo 3 (trīs) gadu  

finanšu apgrozījums poligrāfijas pakalpojumu sniegšanas jomā ir vismaz 3 (trīs) reizes lielāks 

par piedāvāto līgumcenu; 

– Pretendents un apakšuzņēmējs Pakalpojuma sniegšanā nodarbina vismaz 1 (vienu) kompetentu 

speciālistu ar ne mazāk kā 2 (divu) gadu darba pieredzi poligrāfijas nozarē, t.sk. pirmsdrukas 

sagatavošanā un drukas darbu izpildē; 
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– attiecībā uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā 

norādītie izslēgšanas nosacījumi. Protokolam tiek pievienotas 06.10.2016 e-izziņu NO Nr. 

30977417-5346255 un NO Nr. 30977413-5346232 izdrukas); 

– attiecībā uz apakšuzņēmēju nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā 

norādītie izslēgšanas nosacījumi. Protokolam tiek pievienotas 06.10.2016 e-izziņu NO Nr. 

30977417-5346254 un NO Nr. 30977413-5346233 izdrukas). 

 

Iepirkuma komisija nolemj, ka pretendenti SIA “Dardedze Hologrāfija” un SIA “E Forma”  

atbilst pretendenta atlases  prasībām un tālāk ir vērtējama abu pretendentu piedāvājumu 

atbilstība tehniskajai specifikācijai. 
 

Iepirkuma komisija vērtē pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma tehniskās 

specifikācijas prasībām.  

 

Iepirkuma komisija vērtē pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, kā arī pārbauda vai finanšu 

piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.  

Iepirkuma komisija konstatē, ka SIA “Dardedze Hologrāfija” un SIA “E Forma” finanšu 

piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. 

Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu iesniegtie piedāvājumi nav uzskatāmi par nepamatoti 

lētiem: 

 SIA “Dardedze Hologrāfija” piedāvājuma summa bez PVN 7252.00 eiro; 

 SIA “E Forma” piedāvājuma summa bez PVN 5970.00 eiro. 

 

Papildus komisija konstatē, ka SIA “E Forma” tehniskā piedāvājuma 1.4.punktā “Pasūtījuma 

izpildes termiņš no brīža, kad Pasūtītājs iesniedz sagatavoto poligrāfisko izdevumu (teksts un 

tabulas (MS Word, MS Excel), logo, attēli un zīmējumi) pretendentam elektroniskā formātā, bet ne 

ilgāk kā 30 dienas.” minētais termiņš (10 darba dienas) atšķiras no finanšu piedāvājumā minētā 

pasūtījuma sniegšanas termiņa (15 darba dienas).  

 

Iepirkuma komisija nolemj, ka pretendentu SIA “Dardedze Hologrāfija” un SIA “E Forma” 

piedāvājumi atbilst tehniskās specifikācijas  prasībā un tālāk ir vērtējama abu pretendentu 

piedāvājumu saimnieciskais izdevīgums. 
 

Lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tiek apkopoti komisijas locekļu individuālie 

vērtējumi vērtēšanas kritērijam „Darbu paraugu kvalitāte”, kurā tiek vērtēta iesniegto Darbu 

paraugu drukas kvalitāte: 

Komisijas loceklis vērtēšanas kritērijam „Darbu 

paraugu kvalitāte” SIA 

“Dardedze Hologrāfija” 

piešķirtais punktu skaits 

vērtēšanas kritērijam „Darbu 

paraugu kvalitāte” SIA “E 

Forma” piešķirtais punktu 

skaits 

Vladislavs Vesperis 8 8 

Elina Krūzkopa 9 5 

Solvita Štrāle 9 8 

Kopā 26 21 

Komisijas locekļu aritmētiskais 

vidējais vērtējums 

8,67 7,00 
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Vērtēšanas kritērija “Piedāvājuma cena EUR (bez PVN)” aprēķināšanai tiek izmantotas pretendentu 

sniegtās piedāvājumu cenas. Viszemākā piedāvājuma cena - SIA “E Forma” piedāvājuma summa 

bez PVN 5970.00 eiro. Pretendenti iegūst šādu punktu skaitu: 

 Punktu aprēķins 

(Viszemākā piedāvājuma cena/ Vērtējamā piedāvājuma cena) X 30 

SIA “Dardedze Hologrāfija” 5970,00 eiro/ 7252,00 eiro) X 30= 0,823 X 30 = 24,69 

SIA “E Forma” (5970,00 eiro/ 5970,00 eiro) X 30= 1 X 30 = 30,00 

Vērtēšanas kritērija “Pakalpojumu sniegšanas termiņš” aprēķināšanai tiek izmantotas pretendentu 

finanšu piedāvājumā sniegtā informācija par pasūtījuma izpildes termiņu: 

- SIA “Dardedze Hologrāfija” – 14 darba dienas 

- SIA “E Forma” – 15 darba dienas. 

 Punktu aprēķins 

(Visīsākais pasūtījuma izpildes termiņš / Vērtējamais pasūtījuma izpildes 

termiņš) X 10 

SIA “Dardedze Hologrāfija” 14 darba dienas / 14 darba dienas) X 10= 1 X 10 = 10,00 

SIA “E Forma” (14 darba dienas / 15 darba dienas) X 10= 0,933  X 10= 9,33 

Apkopojot visos vērtēšanas kritērijos iegūtos punktus, pretendentu piedāvājumiem tiek piešķirts 

šāds gala vērtējums: 

Nr.

p.k. 
Vērtēšanas kritēriji SIA “Dardedze Hologrāfija” SIA “E Forma” 

1. 
Piedāvājuma cena EUR 

(bez PVN) (C) 
24,69 30,00 

2. 
Darbu paraugu kvalitāte 

(K vid) 
8,67 7,00 

3. 
Pakalpojumu 

sniegšanas termiņš (T) 
10,00 9,33 

 

Pretendenta 

piedāvājuma gala 

vērtējumu (P). 

Aprēķina pēc šādas 

formulas: P = K vid + C 

+ T 

43,36 46,33 

 

Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis augstāko punktu skaitu. 

Iepirkuma komisija nolemj, ka pretendenta SIA “E Forma” piedāvājums, kurš vērtēšanā ieguvis 

46,33 punktus ir saimnieciski visizdevīgākais. 
 

 

Ņemot vērā, ka SIA “E Forma” piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais, atbilst kvalifikācijas 

un tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī uzņēmumam nav reģistrēts maksātnespējas process 

un nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro, komisija nolemj piešķirt līguma slēgšanas 

tiesības SIA “E Forma”.   
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Iepirkuma komisija, nolemj:  

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “E Forma”, reģ.Nr. 40002047966, adrese: Vairoga 

iela 47-2, Rīga, LV – 1039; 

2. uzdot E.Krūzkopai organizēt līguma noslēgšanu ar SIA “E Forma”, ievērojot iepirkuma 

piedāvājuma derīguma termiņu; 

3. uzdot K.Ozoliņai paziņot iepirkuma pretendentam par iepirkuma rezultātiem; 

4. uzdot K.Ozoliņai sagatavot paziņojumu par līguma noslēgšanu un nosūtīt to Iepirkumu 

uzraudzības birojam. 

 

 

 

Sēdi protokolē: K.Ozoliņa 

Komisijas sēdes beigas: 04.10.2016., plkst. 14:00 

 

 

 

............................................./V.Vesperis/ 

 

 

............................................./S.Štrāle/ 

 

 

............................................./E.Krūzkopa/ 

 

 

............................................./ K.Ozoliņa / 

 

 

 

 

 

 


