Iepirkuma
„Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ventspils Augstskolai ekonomikas un
uzņēmējdarbības konkursa “Zemais starts” ietvaros”
piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/04/VP - 03

2017. gada 21.martā
Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (izveidota ar Ventspils Augstskolas rektora v. i.
27.02.2017. rīkojumu Nr.29/as) sastāvs:
Priekšsēdētāja:
D. Štefenberga (ZUAD vadītāja, lektore)
Komisijas locekļi:
S. Šama (prorektore)
R. Šteins (jurists)
Komisijas sekretāre:
I. Boitmane
Sēdi vada D. Štefenberga
Sēdē piedalās: S. Šama
R. Šteins
Sēdi protokolē I. Boitmane
Dienas kārtība: Pretendenta iesniegtā piedāvājuma vērtēšana, uzvarētāja noteikšana
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma procedūras mērķis ir izvēlēties pakalpojuma sniedzēju
ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Ventspils Augstskolai.
Identifikācijas numurs: VeA 2017/04/VP
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.
kabinetā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 10.martam, plkst.11:00
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemts piedāvājums no:
1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GJ Ozolzeme”
• Piedāvājums saņemts 10.03.2017., plkst.11:00;
• Piedāvājuma līgumcena EUR 496,50 (četri simti deviņdesmit seši euro 50 centi).
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta 7.daļai, iepirkumu komisija pirms piedāvājumu
vērtēšanas 20.03.2017. pārbaudīja Pretendentu Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GJ
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OZOLZEME” vai sabiedrībai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, uz iepirkuma izsludināšanas brīdi
(27.02.2017.)
Iepirkuma komisija pēc iegūtās informācijas konstatē, ka:
Pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GJ OZOLZEME” nav izslēdzama no
dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8².panta 5.daļu.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta atbilstību atlases prasībām.
Izvērtējot pretendenta atbilstību atlases prasībām iepirkuma komisija konstatē, ka Finanšu
piedāvājumā ir ieviesusies neuzmanības kļūda līgumcenā. Pēc aritmētiskiem aprēķiniem
līgumcena ir “EUR 496,50”, bet līgumcena vārdiem ir atšifrēta “četri simti deviņdesmit pieci
euro un piecdesmit centi”.
Ir jāinformē pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GJ OZOLZEME” par
neuzmanības kļūdu.
Izvērtējot pretendenta atbilstību atlases prasībām iepirkuma komisija konstatē, ka
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GJ OZOLZEME” atbilst pretendentu kvalifikācijas
atlases prasībām.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam.
Izvērtējot pretendenta piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam iepirkuma komisija
konstatē, ka Tehniskā piedāvājuma apliecinājumā Nr.16 ir ieviesusies drukas kļūda, norādīts
“Personu skaits: 1500”, bet apliecinājumā “Ēdienkarte: …100 porcijas gaļas pamatēdienu un
50 porcijas zivs pamatēdienu…”. Tehniskā piedāvājuma prasībās ir norādītas 150 personas.
Ir jāinformē pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GJ OZOLZEME” par drukas
kļūdu.
Izvērtējot pretendentu piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikumam, komisija konstatē, ka
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GJ OZOLZEME” atbilst iepirkuma nolikuma prasībām.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8².panta 7.daļai, iepirkumu komisija pārbauda
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “GJ OZOLZEME” ka dienā, kad pieņemts lēmums par
iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iegūstot informāciju no informācijas sistēmas,
kurā ir apkopota informācija no Uzņēmuma reģistra par Pretendenta maksātnespējas un
likvidācijas procesu un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī informāciju
no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Komisija nolemj:
1. Atzīt par atbilstošu kvalifikācijas atlases prasībām Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„GJ OZOLZEME”, jo iepirkuma Nolikumā norādītās pretendentu kvalifikācijas atlases
prasības ir objektīvas un samērīgas, kas nerada priekšrocības Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „GJ OZOLZEME”.
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2. Atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „GJ OZOLZEME” piedāvājumu par atbilstošu
Piedāvājuma atbilstības pārbaudes prasībām.
3. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
Ventspils Augstskolai ekonomikas un uzņēmējdarbības konkursa “Zemais starts”
ietvaros” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/04/VP, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„GJ OZOLZEME” ar piedāvāto līgumcenu EUR 496,50 (četri simti deviņdesmit seši
euro 50 centi).
4. Informēt pretendentu par pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā un ievietot savā
mājaslapā internetā minēto lēmumu.
5. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu
paziņojumu par noslēgto līgumu IUB mājaslapā internetā.
6. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi (ja tādi būs),
savā mājas lapā internetā ievietot iepirkuma līgumu vai tā grozījumu tekstu (ja tādi
būs). Iepirkuma līgumam un tā grozījumu tekstam (ja tādi būs) ir jābūt pieejamam
mājaslapā visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc
līguma spēkā stāšanās dienas.
7. Slēgt sēdi.
Balsojums:

PAR - 3;

PRET - nav;

ATTURAS - nav.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Pielikumi:
1. Komisijas kopējais vērtējums attiecībā uz pretendenta atlasi;
2. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz pretendenta atlasi;
3. Komisijas kopējais pārskats par piedāvājuma vērtēšanu;
4. Komisijas locekļu pārskats par piedāvājuma vērtēšanu;
5. E-izziņas
Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.
Komisijas locekļu paraksti:
Priekšsēdētāja:

D. Štefenberga

__paraksts__

Komisijas locekļi:

S. Šama

__paraksts__

R. Šteins

__paraksts__

Protokolēja: __paraksts__ I. Boitmane
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