
Pārresoru koordinācijas centra  

iepirkumu komisijas 

 

PROTOKOLS 

 

2017.gada 26.jūnijā Nr. 3 

Rīgā  

 

Iepirkuma priekšmets: Komunikācijas kampaņas jauniešu auditorijas 

uzrunāšanai par valsts attīstības tēmu radošā risinājuma 

realizācija 

Rīkojums: PKC 24.05.2017.rīkojums Nr. 1.1-2/2 „Par iepirkuma 

komisiju” 

Pasūtītājs: Pārresoru koordinācijas centrs 

Iepirkuma procedūra:  Publisko iepirkumu likuma 9. pants 

Iepirkuma identifikācijas Nr. 2017/PKC-9 

Datums: 26.06.2017.  

Laiks: 14:00  

Vieta: Rīga, Brīvības bulvāris 36  

Komisijas sēdi vada: Rudīte Osvalde 

 

Komisijas sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Rudīte Osvalde  - Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece, Attīstības 

plānošanas nodaļas vadītāja 

Komisijas locekļi:  

Elīna Krūzkopa - Pārresoru koordinācijas centra konsultante; 

Sigita Sniķere - Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un 

novērtēšanas daļas konsultante; 

 

Komisijas sekretāre: 

 

Kristīne Ozoliņa - Pārresoru koordinācijas centra konsultante 

 

Iesniegto piedāvājumu saimnieciskā izdevīguma vērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajiem 

vērtēšanas kritērijiem un uzvarētāja noteikšana 

R.Osvalde informē, ka iepirkuma komisijas locekli ir veikuši iepirkumā „Komunikācijas kampaņas 

jauniešu auditorijas uzrunāšanai par valsts attīstības tēmu radošā risinājuma realizācija” (iepirkuma 

identifikācijas Nr.2017/PKC-9) iesniegto piedāvājumu saimnieciskā izdevīguma vērtēšanu atbilstoši 

iepirkuma nolikuma 6.10.punktam. 

 

Iepirkuma komisijas locekļi iepazīstina ar veikto vērtējumu. Komisijas sekretāre aizpilda iepirkuma 

vērtēšanas tabulu Nr.3. „Piedāvājumu saimnieciskā izdevīguma vērtēšana atbilstoši kritērijiem” 

(kas kļūst par iepirkuma protokola neatņemamu sastāvdaļu). 

 

Iepirkuma komisija konstatē, ka vērtējot atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.10.punktam, iesniegtie 

piedāvājumi ir guvuši šādu punktu skaitu: 

  

- SIA “Lejiņa un Šleiers” piedāvājums  41,60 punkti 

- SIA “PR Kvadrāts” piedāvājums 47,78 punkti 

- SIA “Communications &Strategies” piedāvājums 41,11 punkti  

- SIA “Komunikācijas aģentūra” piedāvājums 43,96 punkti 

- SIA “Jazz Communications” piedāvājums 46,31 punkti 

- SIA “Golin Riga” piedāvājums 45,00 punkti 



2 

 

Iepirkuma komisija nolemj, ka pretendenta SIA “PR Kvadrāts” piedāvājums, kurš vērtēšanā 

ieguvis 47,78 punktus ir saimnieciski visizdevīgākais. 

 

K.Ozoliņa informē, ka saskaņā ar publiski pieejamo informāciju SIA “PR Kvadrāts”: 

- nav reģistrēts maksātnespējas process un tam nav nodokļu parādu lēmuma pieņemšanas datumā 

30.05.2017. (26.06.2017. e-izziņa Sērija  NO Nr. 31095683-6753751 un 26.06.2017. e-izziņa 

Sērija URA Nr. 31095683-6753750);  

- nav reģistrēts maksātnespējas process un tam nav nodokļu parādu lēmuma pieņemšanas datumā 

26.06.2017. (26.06.2017. e-izziņa Sērija URA Nr. 31095679-6753730 un 26.06.2017. e-izziņa 

Sērija NO Nr. 31095679-6753732). 

E-izziņas izdrukas kļūst par iepirkuma protokola neatņemamu sastāvdaļu. 

 

Ņemot vērā, ka SIA “PR Kvadrāts” piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais, atbilst 

kvalifikācijas un tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī uzņēmumam nav reģistrēts 

maksātnespējas process un nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 euro, iepirkuma komisija 

nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “PR Kvadrāts”.   

 
 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi nolemj: 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “PR Kvadrāts”, reģ.Nr. 40003845601, juridiskā 

adrese: Saules iela 40-2, Jaunolaine, Olaines nov., LV – 2127; 

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

piedāvājuma derīguma termiņu; 

3. uzdot K.Ozoliņai paziņot pretendentiem SIA “Lejiņa un Šleiers”, SIA “PR Kvadrāts”, SIA 

“Communications &Strategies”, SIA “Komunikācijas aģentūra”, SIA “Jazz 

Communications”, SIA “Golin Riga” par iepirkuma rezultātiem; 

4. uzdot K.Ozoliņai sagatavot paziņojumu par līguma noslēgšanu publicēšanai Iepirkumu 

publikācijas vadības sistēmā. 

 

Sēdi protokolē: K.Ozoliņa 

Komisijas sēdes beigas: 26.16.2017., plkst. 15:00 

 

 

............................................./R.Osvalde/ 

 

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

 

............................................./S.Sniķere/ 

 

............................................./ K.Ozoliņa / 
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IEPIRKUMA Nr.2017/PKC-9 PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA 

26.06.2017. 

 
 

Tabula Nr.3. Piedāvājumu saimnieciskā izdevīguma vērtēšana atbilstoši kritērijiem 

Kritērija nosaukums SIA Lejiņa 

un Šleiers 

SIA PR 

Kvadrāts 

SIA 

Komunikā-

cijas 

aģentūra 

SIA Golin 

Riga 

SIA Jazz 

Communica-

tions 

SIA 

Communica-

tions 

&Strategies 

Piešķirtie punkti 

1. Ārējās komunikācijas kampaņas stratēģijas un radošo 

risinājumu idejas kopējais apraksts  

 

maksimālais iegūstamais punktu skaits = 20 

14,67 18,67 16,67 16,00 17,33 13,67 

2. Komunikācijas stratēģijas sociālajos medijos kopējais 

apraksts 

 
maksimālais iegūstamais punktu skaits = 15 

12,67 14,33 13,33 14,00 14,67 12,67 

3. Darbu paraugu kvalitāte un ideju realizācijas formāts 

 
 

maksimālais iegūstamais punktu skaits = 5 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

4. Cena 

 
 

maksimālais iegūstamais punktu skaits = 10 

9,26 9,78 8,96 10,00 9,31 9,78 

KOPĀ 41,60 47,78 43,96 45,00 46,31 41,11 

 

............................................./ R.Osvalde/     ............................................./E.Krūzkopa/ 

 

 

............................................./S.Sniķere/     ............................................./K.Ozoliņa/ 

 

 


