
 

IZRAKSTS 

Sarunu procedūras no 4 000 – 41 999 euro  

nepublicējot paziņojumu par līgumu 

„Projekta „Apsveikums Latvijai” realizācija” 

 (Identifikācijas Nr. VASES 2016/17) 

ZIŅOJUMS 
Rīgā, 2016. gada 7. novembrī 

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS „Elektroniskie sakari” (turpmāk– „VAS ES”), 

reģ.Nr.40003021907. 

Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV – 1010. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VASES 2016/17. 

Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra no 4 000 – 41 999 euro nepublicējot paziņojumu 

par līgumu. 

Iepirkuma priekšmets: „ Projekta „Apsveikums Latvijai” realizācija” (turpmāk – Pakalpojumi). 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2016. gada 7. septembrī 

Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav bijis publicēts. 

Pretendentam noteiktās piedāvājuma noformēšanas prasības: 

Noformēšanas prasības ir norādītas iepirkuma dokumentācijas 10. punktā. 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma dokumentācijas 12. punktā. 

Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs ir: 

Iepirkuma dokumentācijas prasībām un Tehniskajai specifikācijai atbilstošs saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, vadoties pēc šādiem kritērijiem: 

Nr. 

p.k. 
Kritērijs 

Maksimālais 

punktu skaits 

1. 

Finanšu piedāvājums cena EUR (bez PVN) par projekta realizāciju 

40 

Pretendents, kurš būs piedāvājis zemāko cenu, saņems maksimāli iespējamo 

punktu skaitu. Pārējo Pretendentu punktu skaits tiks noteikts pēc šādas 

formulas: 

Iegūtie punkti = zemākā piedāvātā cena dalīta ar piedāvāto cenu reizināts ar 40 

punktiem.  

Maksimāli iespējamais punktu skaits – 40 

2. 

Piedāvājuma kvalitāte 

60 

Tiks vērtēta piedāvājuma kvalitāte un atbilstība Tehniskās specifikācijas 

prasībām. Tiks vērtēts, vai iesniegtais piedāvājums parāda Pretendenta izpratni 

par to, kādā veidā notiks darba uzdevumu izpilde, kā arī radošā piedāvājuma 

atbilstība uzdevumam , lai sasniegtu vislabāko rezultātu.  

Maksimāli iespējamais punktu skaits – 60 

Nr. 

p.k. 

Piedāvājuma kvalitātes vērtēšanas 

kritērijs 
Vērtēšanas metodika 

Punktu 

skaits 

2.1. 

2018. gada kulminācijas pasākuma 

ideja 
Vērienīgākā, mērķim atbilstošākā un 

oriģinālākā ideja salīdzinājumā ar citiem 

piedāvājumiem, kas atbilst finansējumam.  

15 

Otra vērienīgākā un mērķim atbilstošākā 

ideja salīdzinājumā ar citiem 

piedāvājumiem, kas atbilst finansējumam.  

7 

Mērķim atbilstoša ideja, kas atbilst 

finansējumam.  
0 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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Nr. 

p.k. 

Piedāvājuma kvalitātes vērtēšanas 

kritērijs 
Vērtēšanas metodika 

Punktu 

skaits 

2.2. 

Sabiedrisko attiecību stratēģija un 

kampaņas plāns 

Izstrādāts detalizēts kampaņas plāns un 

stratēģijas apraksts, kas sasniedz definēto 

mērķi, skaidri izklāsta pretendenta 

plānotās ieceres un uzdevumus 

pārsniedzot tehniskajā specifikācijā 

noteiktās prasības. ( 

30 

Izstrādāts detalizēts kampaņas plāna un 

stratēģijas apraksts, kas sasniedz definēto 

mērķi, skaidri izklāsta pretendenta 

plānotās ieceres un uzdevumus atbilstoši 

tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām.  

15 

Izstrādāts vispārējs kampaņas plāna un 

stratēģijas apraksts, kas sasniedz definēto 

mērķi, izklāsta pretendenta plānotās 

ieceres un uzdevumus atbilstoši 

tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām.  

0 

2.3. 

Komunikācijas risinājums Par katra integrētās komunikācijas kanāla 

(ārpus tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām minimālajām prasībām) 

piedāvāšanu, kas atbilst kampaņas 

mērķiem un kuram detalizēti aprakstīts tā 

piedāvātais nodrošinājums, tiek piešķirts 

1 punkts.  

(Maksimālais punktu skaits – 15) 

15 

Maksimāli iespējamais kopējais punktu skaits 100  

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28. septembris, plkst. 11:00. 

Iesniegtie piedāvājumi: 

Pretendents 

(nosaukums) 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

SIA “Producentu grupa” 

Reģ.Nr. 40103521024 

28.09.2016. 

plkst. 09:47 

Projekta „Apsveikums Latvijai” realizācija 

Izmaksas, EUR 

bez PVN 

PVN 21 % 

EUR 

Izmaksas kopā, 

EUR ar PVN 

34 000,00 7 140,00 41 140,00 

Detalizētais izmaksu pārskats: 

Nr.p.k. 
Projekta realizācijas 

aktivitāte 
Nodevums 

Izmaksas, 

EUR bez 

PVN 

PVN 21 % 

EUR 

Izmaksas kopā, 

EUR ar PVN 

1. Stratēģijas izveidošana 
Stratēģijas 

plāns 
1 000,00 210,00 1 210,00 

2. 

Aplikācijas izveidošana un 

atjauninājumu 

izstrādāšana kampaņas 

laikā 

Aplikācija 4 000,00 840,00 4 840,00 

3. 

Ikdienas komunikācija, 

t.sk. preses pasākumi 

2016-2018 

Ikmēneša 

detalizēta 

atskaite 

24 200,00 5 082,00 29 282,00 

4. 
2018.gada pasākuma 

producēšana un vadīšana 

Detalizēta 

atskaite 
4 800,00 1 008,00 5 808,00 
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Pretendents 

(nosaukums) 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

SIA “PROOF Advisory Group” 

Reģ.Nr. 40103528893 

28.09.2016. 

plkst. 10:43 

Projekta „Apsveikums Latvijai” realizācija 

Izmaksas, EUR 

bez PVN 

PVN 21 % 

EUR 

Izmaksas kopā, 

EUR ar PVN 

34 500,00 7 245,00 41 745,00 

Detalizētais izmaksu pārskats: 

Nr.p.k. 
Projekta realizācijas 

aktivitāte 
Nodevums 

Izmaksas, 

EUR bez 

PVN 

PVN 21 % 

EUR 

Izmaksas kopā, 

EUR ar PVN 

1. 2016.gads  13 200,00 2 772,00 15 972,00 

2. 2017.gads  8 250,00 1 732,50 9 982,50 

3. 2018.gads  13 050,00 2 740,50 15 790,50 

Kopā: 41 745,00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Rīga, Eksporta iela 5, 2.stāva konferenču zāle, 

2016. gada 05. oktobris, plkst. 11:00. 

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu – ar SIA “PROOF Advisory Group” par kopējo līguma 

summu EUR 34 500,00 (trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti euro, 00  centi) bez PVN. 

Pretendentu pārbaude (uzsākot piedāvājuma vērtēšanu) par to, ka uz viņiem nav attiecināmi 

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Producentu grupa” Ir attiecināmi 

SIA “PROOF Advisory Group” Nav attiecināmi 

Komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, pārbaudīja vai uz 

SIA “Producentu grupa” un SIA “PROOF Advisory Group” nav attiecināmi Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minētie fakti.  

Komisija konstatēja, ka SIA “Producentu grupa” dienā, kad nosūtīts uzaicinājums iesniegt 

piedāvājumu Iepirkumam un piedāvājumu iesniegšanas dienā, ir nodokļu parādi, kas kopsummā 

pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi). 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2. punktā noteikto Komisija 

nolēma informēt SIA “Producentu grupa” par konstatētajiem nodokļu parādiem un lūgt 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc informācijas nosūtīšanas dienas iesniegt apliecinājumu, ka 

SIA “Producentu grupa” uz 2016. gada 7. septembri un 2016. gada 28. septembri nebija nodokļu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi). 

SIA “Producentu grupa”, 2016. gada 11. oktobra vēstulē Nr. 4-7-2/1220 noteiktajā termiņā, 

neiesniedza apliecinājumu, ka SIA “Producentu grupa” uz 2016. gada 7. septembri un 

2016. gada 28. septembri nebija nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00 (viens 

simts piecdesmit euro, 00 centi). 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2. punktā noteikts, ja noteiktajā termiņā 

(10 (desmit) dienas pēc pieprasījuma nosūtīšanas) apliecinājums, kas apliecina, ka 

Pretendentam noteiktā datumā nav bijuši nodokļu parādi, nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu 

izslēdz no dalības iepirkumā. 

Ņemot vērā, ka SIA “Producentu grupa”, 2016. gada 11. oktobra vēstulē Nr. 4-7-2/1220 

noteiktajā termiņā neiesniedza apliecinājumu/dokumentus, kuri apliecina, ka SIA “Producentu 

grupa” uz 2016. gada 7. septembri un 2016. gada 28. septembri nebija nodokļu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) un uz to neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, 

Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2. punktā 

noteikto, nolēma izslēgt SIA “Producentu grupa” no dalības Iepirkumā. 
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Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 10. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “PROOF Advisory Group” Atbilst 

Pretendenta piedāvājuma atlases dokumentu atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 13. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “PROOF Advisory Group” Atbilst 

Pretendenta atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 12. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “PROOF Advisory Group” Atbilst 

Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstība Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “PROOF Advisory Group” Atbilst 

Aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumā:  

Komisijas locekļi pārbaudīja, vai SIA “PROOF Advisory Group” iesniegtajā Finanšu 

piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. Komisijas locekļi aritmētiskās kļūdas SIA “PROOF 

Advisory Group” Finanšu piedāvājumā nekonstatēja un atzina to par atbilstošu.  

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana.  

Ievērojot to, ka Iepirkumam ir iesniegts tikai viens atbilstošs piedāvājums, Komisija par Iepirkuma 

uzvarētāju atzina SIA “PROOF Advisory Group”. 

Izvēlētā Pretendenta pārbaude par to, ka uz viņu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.² 

panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijas 

19.8. punktā noteikto: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “PROOF Advisory Group” Nav attiecināmi 

 


