Iepirkuma
„Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana Ventspils Augstskolai”
sēdes protokols Nr. VeA 2015/12 - 06

2015. gada 06.oktobrī
Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (izveidota ar Ventspils Augstskolas rektores
29.06.2015. rīkojumu Nr.95/as) sastāvs:
Priekšsēdētāja:
D.Štefenberga
E.Udodova
Komisijas locekļi:
V.Rudziša
Eksperts VeA speciāliste
ārējos sakaru jautājumos:
L.Lange
Komisijas sekretāre:
I.Boitmane
Sēdi vada D.Štefenberga
Sēdē piedalās: E.Udodova
V.Rudziša
L.Lnge
Sēdi protokolē I.Boitmane
Dienas kārtība: Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma procedūras mērķis ir izvēlēties pakalpojuma sniedzēju
komandējumu un darba braucienu nodrošināšanai, tajā skaitā transporta biļešu, apdrošināšanas
polišu piegādei, viesnīcu rezervāciju veikšanai, un autonomas nodrošināšanai, kā arī citu
pakalpojumu sniegšanai Ventspils Augstskolai, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām
prasībām.
Identifikācijas numurs: VeA 2015/12
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.
kabinetā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 17.jūlijam, plkst.11:00
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemti piedāvājumi no:
1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Averoja”
• Piedāvājums saņemts 16.07.2015., plkst.10:15;
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2. SIA „LATVIA TOURS”
• Piedāvājums saņemts 16.07.2015., plkst.10:16;
3. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Transport Business Service”
• Piedāvājums saņemts 16.07.2015., plkst.12:15.
30.09.2015. Iepirkuma komisija veicot pretendentu izvērtēšanu konstatē, ka:
no SIA “Latvia Tours” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Transport Business Service”
ir jāpieprasa dokuments, kas apliecina paraksttiesīgās personas pārstāvības tiesības, jo
saskaņā ar iepirkuma nolikuma Piedāvājuma pieteikums, apliecinājums par pieredzi,
tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums ir jāparaksta personai ar pārstāvības
tiesībām. Iepirkuma komisija, izmantojot uzņēmumu publisko datu bāzi Lursoft, ir guvusi
apstiprinājumu, ka apliecinājumu par pieredzi, tehnisko piedāvājumu un finanšu
piedāvājumu parakstījušā SIA “Latvia Tours” direktore Ieva Keiša un SIA “Latvia Tours”
valdes priekšsēdētājs Boriss Lībermanis ir tiesīgi pārstāvēt minēto uzņēmumu intereses, bet
SIA Lursoft izsniegtai izziņai nav juridiska spēka.
Komisija nolemj:
1. Lūgt precizējumus SIA “Latvia Tours” un Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Transport Business Service”, nosūtot Pretendentiem vēstuli.
2. Turpināt piedāvājuma izvērtēšanu pēc precizējumu saņemšanas.
02.10.2015. nosūtītas vēstules SIA “Latvia Tours” un Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Transport Business Service” par precizējumu iesniegšanu.
02.10.2015. no SIA “Latvia Tours” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Transport Business
Service” saņemtas Uzņēmuma reģistra izziņas par pārstāvības tiesībām.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu atbilstību atlases prasībām.
Izvērtējot pretendentu atbilstību atlases prasībām iepirkuma komisija konstatē, ka
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Averoja”, SIA “Latvia Tours” un Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību „Transport Business Service” atbilst pretendentu kvalifikācijas atlases
prasībām .
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam.
Izvērtējot pretendentu piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikumam, komisija konstatē,
ka:
• Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Averoja” un SIA “Latvia Tours” piedāvājumi
atbilst Nolikuma prasībām.
• Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ Transport Business Service” piedāvājums
(komandējuma uzdevums) neatbilst Iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām, jo
saskaņā ar iepirkuma nolikuma 5.4.2. punktu ir iesniegtas apdrošināšanas polišu
apliecinātas kopijas, bet komandējuma uzdevuma 1.pasūtījumā nav izpildītas visas
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minimālās tehniskās specifikācijas prasības - lidojuma aizkavēšanās un ceļojuma
anulēšanas apdrošināšana.
Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punkts nosaka, ka likuma mērķis ir nodrošināt
piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. Lai
nodrošinātu vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, iepirkuma
komisija lemj par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Transport Business Service”
izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā.
Piedāvājuma atlases un tehniskajām specifikācijām atbilstošie piedāvājumi tiek vērtēti,
sverot cenu, izvēloties vienu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Piedāvātā kopējā cena par starpniecības pakalpojumiem kopā EUR bez PVN:
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Averoja” - EUR 0,00 un SIA “Latvia Tours” – 0,00.
Tiek noteikti šādi svēršanas kritēriji (tie sakārtoti nozīmīguma secībā) un tiem atbilstošie
maksimāli iegūstamie punkti:
Kritērija
Pakalpojums
Maksimāli iegūstamo
Nr.
cenas
izdevīguma
punktu īpatsvars
6.1.1.
Visu piedāvāto aviobiļešu cenu summa
70 punkti
6.1.2.
Visu piedāvāto viesnīcu cenu summa
20 punkti
6.1.3.
Starpniecības pakalpojumu cenu summa
10 punkti
Kopā:
100 punkti
Piedāvājuma cenu izdevīguma punkti par katru Nolikuma 6.1.punktā minēto pakalpojumu tiek
aprēķināti pēc sekojošas formulas (iegūtie skaitļi tiek noapaļoti līdz vienai zīmei aiz komata):
A= P x (Bw:By), kur
A- pretendenta iegūtais punktu skaits
P- maksimālais punktu skaits
Bw - lētākā piedāvājuma cena
By – vērtējamā piedāvājuma cena + 0.001 EUR
Piedāvāto aviobiļešu cenu summa: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Averoja” - EUR
1751,21; SIA “Latvia Tours” – EUR 1814,94.
Piedāvāto viesnīcu cenu summa (Viesnīca (1 persona, __naktis, iekļautas brokastis un
transfērs uz/ no lidostas): Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Averoja” - EUR 1038,57; SIA
“Latvia Tours” – EUR 754,09.
Piedāvātā kopējā cena par starpniecības pakalpojumiem kopā EUR bez PVN:
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Averoja” - EUR 0,00 un SIA “Latvia Tours” – 0,00.
Nolikuma
punkts
6.1.1.

Aprēķins

Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "AVEROJA"

SIA "Latvia Tours"

Piedāvājums (EUR)
Visu piedāvāto aviobiļešu cenu summa
(6.2. Piedāvājuma cenu izdevīguma
punkti par katru Nolikuma 6.1.punktā
minēto pakalpojumu tiek aprēķināti pēc
sekojošas formulas (iegūtie skaitļi tiek

1751,21
70,00

1814,94
67,54
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6.1.2.

6.1.3.

6.3.

noapaļoti līdz vienai zīmei aiz komata):
A= P x (Bw:By), kur
A- pretendenta iegūtais punktu skaits
P- maksimālais punktu skaits
Bw - lētākā piedāvājuma cena
By – vērtējamā piedāvājuma cena +
0.001 EUR)
Piedāvājums (EUR)
Visu piedāvāto viesnīcu cenu summa
(6.2. Piedāvājuma cenu izdevīguma
punkti par katru Nolikuma 6.1.punktā
minēto pakalpojumu tiek aprēķināti pēc
sekojošas formulas (iegūtie skaitļi tiek
noapaļoti līdz vienai zīmei aiz komata):
A= P x (Bw:By), kur
A- pretendenta iegūtais punktu skaits
P- maksimālais punktu skaits
Bw - lētākā piedāvājuma cena
By – vērtējamā piedāvājuma cena +
0.001 EUR)
Piedāvājums (EUR)
Starpniecības pakalpojumu cenu summa
(6.2. Piedāvājuma cenu izdevīguma
punkti par katru Nolikuma 6.1.punktā
minēto pakalpojumu tiek aprēķināti pēc
sekojošas formulas (iegūtie skaitļi tiek
noapaļoti līdz vienai zīmei aiz komata):
A= P x (Bw:By), kur
A- pretendenta iegūtais punktu skaits
P- maksimālais punktu skaits
Bw - lētākā piedāvājuma cena
By – vērtējamā piedāvājuma cena +
0.001 EUR)
Maksimāli iegūtie punkti
(6.3.
Maksimāli iegūstamo punktu summa ir
100 punkti.)

1038,57
14,52

754,09
20,00

0,00
0

0,00
0

84,52

87,54

II

I

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
(vieta dilstošā secībā pēc punktu skaita)
Komisija nolemj:

1. Atzīt par atbilstošiem kvalifikācijas atlases prasībām Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Averoja”, SIA “Latvia Tours” un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Transport
Business Service”;
2. Atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Averoja” un SIA “Latvia Tours”
piedāvājumus par atbilstošiem Piedāvājuma atbilstības pārbaudes prasībām;
3. Atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ Transport Business Service” piedāvājumu
par neatbilstošu Piedāvājuma atbilstības pārbaudes prasībām;
4. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Dienesta komandējumu un darba braucienu
nodrošināšana Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2015/12 SIA “Latvia
Tours”, ar kuru tiks slēgta vispārīgā vienošanās, nosakot, ka līgumcena ir 125 000,00
EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro) bez PVN;
5. Informēt visus pretendentu, kas ir iesnieguši piedāvājumus par pieņemto lēmumu triju
darba dienu laikā un ievietot savā mājaslapā internetā minēto lēmumu.
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4. Iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas
iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.
5. Pēc nogaidīšanas termiņa (10 dienas pēc dienas, kad informēti visi pretendenti pa
faksu) noslēgt vispārīgo vienošanos ar SIA “Latvia Tours”, ja Iepirkumu uzraudzības
birojā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
6. Slēgt sēdi.
Balsojums:

PAR - 3;

PRET - nav;

ATTURAS - nav.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Pielikumi:
1. Pretendentu iesniegtās precizējuma vēstules;
2. Komisijas kopējais vērtējums attiecībā uz pretendentu atlasi, pārskats par piedāvājumu
salīdzināšanu un vērtēšanu;
3. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz pretendentu atlasi pārskats par piedāvājumu
salīdzināšanu un vērtēšanu;
Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.
Komisijas locekļu paraksti:
Priekšsēdētāja:

D.Štefenberga

___paraksts____

Komisijas locekļi:

E.Udodova

___paraksts____

V.Rudziša

___paraksts____

Protokolēja ___paraksts____ I.Boitmane

5

