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Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:     - K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi: 

Juridiskās daļas vadītāja    - V.Ļeonova 

Licencēšanas daļas vadītājs    - M.Vaics 

Galvenā grāmatveža vietnieks    -A.Balodis 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja vietniece  

informācijas sistēmu jautājumos    - I.Brice 

Jurists    - J.A.Vaivods 

 

   

 

  

Dienas kārtība: 

Atklāta konkursa „Sabiedriskā transporta kustības maršrutu attēlošanas ģeotelpiskās informācijas 

sistēmas izstrāde un uzturēšana” (identifikācijas Nr. AD 2016/5) saņemto piedāvājumu vērtēšana un 

lēmuma pieņemšana. 

 

Iepirkumu komisijas sanāksmi vada komisijas priekšsēdētājs – K.Godiņš 

Iepirkuma komisijas sanāksmi protokolē – R. Grantiņa 

 

Sanāksmes sākums – plkst. 13.10 

 

Iepirkuma komisija uzsāk iepirkuma „Sabiedriskā transporta kustības maršrutu attēlošanas 

ģeotelpiskās informācijas sistēmas izstrāde un uzturēšana” (identifikācijas Nr. AD 2016/5) saņemto 

piedāvājumu vērtēšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

 

Iepirkuma komisija vērtē sekojošus iesniegtos piedāvājumus: 

1. SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” – 68389,00 EUR bez PVN 

2. SIA “Envirotech” – 68860,00 EUR bez PVN 

3. SIA “Autentica” – 94368.00 EUR bez PVN 

4. SIA “Euroscreen”- 54971.00 EUR bez PVN 
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Iepirkuma komisija saskaņā ar Nolikuma 7.5.1. punktu veic piedāvājumu noformējuma 

pārbaudi un konstatē, ka visi iesniegtie piedāvājumi ir noformēti atbilstoši Nolikuma 1.10.punktā 

izvirzītām prasībām.   

Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 5. punktu 

un Nolikuma 7.5.5. punktu veic Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, pārbaudi 

attiecībā uz katru pretendentu un konstatēja sekojošo:  

1. Pretendentam SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” uz 10.03.2016. nav nodokļu nomaksas 

parādu, ko apliecina E- IZZIŅA Sērija NO NR. 30874382-4483422; 

2. Pretendentam SIA “Autentica” uz 10.03.2016. nav nodokļu nomaksas parādu, ko apliecina 

E- IZZIŅA Sērija NO NR.30874382-4483419; 

3. Pretendentam SIA “EUROSCREEN” uz 10.03.2016. nav nodokļu nomaksas parādu, ko 

apliecina E- IZZIŅA Sērija NO NR.30874382-4483418; 

4. Pretendentam SIA “Envirotech” uz 10.03.2016. nav nodokļu nomaksas parādu, ko apliecina 

E- IZZIŅA Sērija NO NR.30874382-4483423; 

5. Pretendenta SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” apakšuzņēmējam AS “Latvijas valsts meži” 

uz 10.03.2016. nav nodokļu nomaksas parādu, ko apliecina E- IZZIŅA Sērija NO 

NR.30874382-4483420 (Pielikums Nr.1). 

 

Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.,2.,3. punktu 

un Nolikuma 7.5.5. punktu veic pārbaudi par iepirkumos regulējošajos normatīvajos aktos 

paredzētajiem pārkāpumiem attiecībā uz katru pretendentu un konstatēja sekojošo: 

1. Pretendentam SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” nav Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 

pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktie tiesību aktu pārkāpumi, ko apliecina E -IZZIŅAS 

Sērija SRA Nr. 30874395-4483526, SRA Nr.30874395-4483541, SRA Nr. 30874395-

4483545, SRA Nr. 30874395-4483539, SRA Nr. 30874395-4483543, SRA Nr. 30874395-

4483547; 

2. Pretendentam SIA “Autentica” nav Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. 

un 3.punktā noteiktie tiesību aktu pārkāpumi, ko apliecina E – IZZIŅAS Sērija SRA Nr. 

30874395-4483514, SRA Nr. 30874395-4483530, SRA Nr. 30874395-4483532, SRA Nr. 

30874395-4483534; 

3. Pretendentam SIA “EUROSCREEN” nav Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās 

daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktie tiesību aktu pārkāpumi, ko apliecina E – IZZIŅAS Sērija 

SRA Nr. 30874395-4483524, SRA Nr. 30874395-4483536; 
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4. Pretendentam SIA “Envirotech” nav Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 

2. un 3.punktā noteiktie tiesību aktu pārkāpumi, ko apliecina E – IZZIŅAS Sērija SRA Nr. 

30874395-4483528, SRA Nr. 30874395-4483549. 

6. Pretendenta SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” apakšuzņēmējam AS “Latvijas valsts meži” 

nav Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktie tiesību 

aktu pārkāpumi, ko apliecina E – IZZIŅA Sērija SRA Nr. 30874395-4483518 (Pielikums 

Nr.2). 

 

Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta pirmās daļas 4. punktu 

un Nolikuma 7.5.5. punktu veic pārbaudi par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības 

apturēšanas procesiem attiecība uz katru pretendentu un konstatēja sekojošo: 

1. Pretendentam SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” nav konstatēts maksātnespējas (t.sk. 

bankrota) process, likvidācijas process, apturēta, vai pārtraukta saimnieciskā darbība, ko 

apliecina E- IZZIŅA Sērija URA Nr. 30874395-4483553; 

2. Pretendentam SIA “Autentica” nav konstatēts maksātnespējas (t.sk. bankrota) process, 

likvidācijas process, apturēta, vai pārtraukta saimnieciskā darbība, ko apliecina E- IZZIŅA 

Sērija URA Nr. 30874395-4483550; 

3. Pretendentam SIA “EUROSCREEN” nav konstatēts maksātnespējas (t.sk. bankrota) process, 

likvidācijas process, apturēta, vai pārtraukta saimnieciskā darbība, ko apliecina E- IZZIŅA 

Sērija URA Nr. 30874395-4483552; 

4. Pretendentam SIA “Envirotech” nav konstatēts maksātnespējas (t.sk. bankrota) process, 

likvidācijas process, apturēta, vai pārtraukta saimnieciskā darbība, ko apliecina E- IZZIŅA 

Sērija URA Nr. 30874395-4483555; 

5. Pretendenta SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” apakšuzņēmējam AS “Latvijas valsts meži” 

nav konstatēts maksātnespējas (t.sk. bankrota) process, likvidācijas process, apturēta, vai 

pārtraukta saimnieciskā darbība, ko apliecina E-IZZIŅA Sērija URA Nr. 30874395-4483551 

(Pielikums Nr.3). 

 

Iepirkuma komisija saskaņā ar Nolikuma 4.punktu veic pārbaudi attiecībā uz pretendenta 

iesniedzamiem atlases dokumentiem un konstatē, ka pretendentu iesniegtie dokumenti ir iesniegti 

atbilstoši Nolikumā izvirzītajām prasībām (Pielikums Nr.4). 

 

Iepirkuma komisija saskaņā ar Nolikuma 7.6. punktu un Nolikuma 1.pielikumu Tehniskā 

specifikācija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un konstatēja, ka iesniegtie piedāvājumi 

atbilst Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. (Pielikums Nr.5). 
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Iepirkuma komisijas locekļi saskaņā ar Nolikuma 7.7. punktu individuāli veic saimnieciski 

izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu (Pielikums Nr.6).  

Piedāvātās līgumcenas vērtēšana, tiek vērtēta pēc Nolikuma 7.7.2. punktā noteiktās formulas:  

FP = 75*Fx/Fy, kur 

FP – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits; 

Fx – lētākā piedāvājuma cena; 

Fy- vērtējamā piedāvājuma cena. 

Apkopojot iepirkumu komisijas locekļu individuālos vērtējumus, Iepirkuma komisija nosaka 

vidējo pretendentu vērtējumu: 

1. SIA “EUROSCREEN” iegūtais punktu skaits:  

FP=75*54971,00/54971,00= 75. 

2. SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” iegūtais punktu skaits:  

FP= 75*54971,00/68389,00=60,28. 

3. SIA “Envirotech” iegūtais punktu skaits: 

FP= 75*54971,00/68860,00=59,87. 

4. SIA “Autentica” iegūtais punktu skaits: 

FP=75*54971,00/94368,00= 43,69. 

 

Vērtējot tehnisko piedāvājumu, punkti tiek piešķirti izmantojot Nolikuma 7.7.7. punktā 

norādīto tabulu. Galīgais tehniskais piedāvājums (TP) vērtējums tiek aprēķināts pēc formulas: 

TP=A+B+C. 

Apkopojot iepirkumu komisijas locekļu individuālos vērtējumus, Iepirkuma komisija nosaka 

vidējo pretendentu vērtējumu: 

1. SIA “EUROSCREEN” tehniskā piedāvājuma vērtējums:  

TP=5+5+6=16. 

2. SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” tehniskā piedāvājuma vērtējums: 

TP= 5+5+15= 25. 

3. SIA “Envirotech” tehniskā piedāvājuma vērtējums: 

TP=5+5+15=25. 

4. SIA “Autentica” tehniskā piedāvājuma vērtējums: 

TP= 5+5+15=25. 

 

Galīgā piedāvājuma novērtēšana saskaņā ar nolikuma 7.7.9.punktu notiek pēc formulas GN=TP+FP: 

1. SIA “EUROSCREEN”: GN= 75+16= 91. 

2. SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”: GN= 60,28+25= 85,28. 

3. SIA “Envirotech”: GN= 59,87+25=84,87. 

4. SIA “Autentica”: GN= 43,69+25= 68,69. 
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Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, iepirkuma komisija konstatēja, ka visaugstāko punktu 

skaitu ir saņēmis pretendents SIA “EUROSCREEN” - 91 punktu. Pretendents SIA “Karšu 

izdevniecība Jāņa sēta” ieguva 85,28 punktus, pretendents SIA “Envirotech” ieguva 84, 87 punktus un 

pretendents SIA “Autentica” ieguva 68,69 punktus.  

Pretendenti SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, SIA “Envirotech” un SIA “Autentica” 

piedāvāja visu 5 slāņu (mācību iestādes, valsts iestādes un to struktūrvienības, pašvaldību iestādes un 

to struktūrvienības, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, lielie uzņēmumi un kultūras iestādes) 

pieejamību tehniskajā piedāvājumā, bet pretendents SIA “EUROSCREEN” piedāvāja 2 slāņu 

pieejamību (mācību iestādes un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji). Savukārt SIA 

“EUROSCREEN” piedāvājums bija lētāks par pārējo pretendentu piedāvājumiem.  

Līdz ar to pretendenta SIA “EUROSCREEN” piedāvājums atzīstams par saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, un SIA “EUROSCREEN” būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.  

Iepirkuma komisija, pārbaudot SIA “EUROSCREEN” iesniegto izdruku no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta vidējām stundas tarifa likmēm profesiju 

grupās, konstatēja, ka pretendenta SIA “EUROSCREEN” darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme 

visās profesiju grupās nav mazāka par 80 procentiem (un pārsniedz valstī noteikto minimālo stundas 

tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī pēc Valsts 

ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā.  

Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta pirmās daļas 5.punktu un 

Nolikuma 8.1. punktu veic nodokļu pārbaudi attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības un konstatēja, ka pretendentam SIA “EUROSCREEN” uz 05.05.2016. nav Valsts 

ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, ko apliecina E- IZZIŅA Sērija NO Nr. 

30891736-4613852 (Pielikums Nr.7). 

Iepirkuma komisija, visiem komisijas locekļiem balsojot „par”, vienbalsīgi nolemj: 

1. Noteikt SIA “EUROSCREEN” par iepirkuma uzvarētāju; 

2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32. panta otro daļu triju darba dienu laikā 

informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī valsts SIA 

„Autotransporta direkcija” mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu 

elektronisko pieeju pieņemtajam lēmumam, ar kuru tiek noteikts iepirkuma 

uzvarētājs; 

3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 27.panta pirmo daļu triju darbadienu laikā 

pēc pretendentu informēšanas publicēt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājas lapā par iepirkuma procedūras rezultātiem. 
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4. noslēgt ar SIA „EUROSCREEN” līgumu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 

67.panta ceturto daļu un ievietojot valsts SIA „Autotransporta direkcija” mājaslapā 

iepirkuma līguma tekstu. 

 

 

Sanāksmes noslēgums – plkst. 15.30 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs K.Godiņš 

 

 

Komisijas locekļi V.Ļeonova 

 

 

 M.Vaics 

 

 

 A.Balodis 

 

 

 I.Brice 

 

 

 J.A.Vaivods 

 

 

Protokolēja R.Grantiņa 


