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Iepirkuma procedūras  

”Projekta izstrāde pasūtītāja dalībai  

SAM 4.2.1.2. aktivitātes ietvaros” 

iepirkuma identifikācijas Nr. LJA 2018/16.9-4, 

 

PROTOKOLS Nr.3 

 

Rīgā, 

2018.gada 23.maijā 

 

Pasūtītājs: Latvijas Jūras akadēmija, reģ. nr. 90000040638 adrese: Flotes iela 12 k-1, Rīga, LV-1016. 

Iepirkuma priekšmets: 

Projekta izstrāde pasūtītāja dalībai SAM 4.2.1.2. aktivitātes ietvaros. 

Iepirkuma metode un identifikācijas numurs: Iepirkumu procedūra organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

9.pantu, identifikācijas Nr. LJA 2018/16.9-4. 

 

Iepirkuma komisija: Izveidota pamatojoties uz rīkojumiem Nr.04-06-23 no 31.03.2010. un rīkojumu Nr. 04-02/200, no 

14.08.2013.. 

. 

Komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs.:                          Arnis Selga; 

Komisijas locekļi:                                       Andrejs Zvaigzne; 

Komisijas locekļi:                                       Jurijs Šteinmans; 

Komisijas locekļi:                                       Ruta Vīns. 

Protokolē un sekretāra pienākumus pilda: Ruta Vīns. 

Sanāksmi vada: Komisijas priekšsēdētājs: Arnis Selga. 

Sanāksmē piedalās: Andrejs Zvaigzne, Jurijs Šteinmans, Ruta Vīns. 

 

Sēdes darba kārtība: 

 

1. Pretendenta pārbaude atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajam. 

2. Lēmuma pieņemšana par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu. 

3. Lēmuma pieņemšana par iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanu pretendentam, kas iesniedza piedāvājumu 

un informatīvā paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšana Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. 

 

Sēdes norises kārtība: 

1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 9.daļu, pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. 

panta 8.daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši 

citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras (turpmāk tekstā – Iepirkumu procedūra) dokumentos 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības. Ņemot vērā to, ka Iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavotājs un iepirkuma komisijas locekļi 

vai eksperts nav saistīts ar pretendentu un nav ieinteresēts pretendenta izvēlē atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 25.pantam, pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Iepirkuma procedūrā un 

pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju, iepirkuma komisijas locekļi izvērtē Elektronisko iepirkumu 

sistēmas elektronisko izziņu apakšsistēmas saņemtās izziņas attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar 

Iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām un atlases kritērijiem būtu piešķiramas 

līgumslēgšanas tiesības, uz pretendentu piedāvājumu iesniegšanas gala termiņu 2018.gada 21.maiju un lēmuma 

par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas brīdi 2018.gada 23.maiju: 

a. Par SIA “Campaign”, reģ. nr. 50003773841 (turpmāk tekstā – SIA “Campaign”), pieprasītas izziņas, 

kas datētas ar datumu 2018.gada 23.maijs, attiecībā uz pretendenta iesniegšanas gala termiņu 2018.gada 

21.maiju: Nr.31229687-8927762; 

b. Par SIA “Campaign” pieprasītas izziņas, kas datētas ar datumu 2018.gada 23.maijs, attiecībā uz 

lēmuma par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas brīdi 2018.gada 23.maiju: Nr. 31229609-8927181 un 

Nr.31229609-8927180 
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 Pieprasītajās izziņās norādītā informācija apliecina, ka uz pretendentu SIA “Campaign” nav attiecināmi Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi uz piedāvājumu iesniegšanas 

gala termiņu 2018.gada 21.maiju un lēmuma par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu (2018.gada 23.maijs) brīdi. 

 

2. Iepirkumu komisija secina, ka SIA “Campaign” iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs Iepirkuma procedūras 

nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un pieprasītās izziņas apliecina, ka uz to nav attiecināmi 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas 2.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Saskaņā ar 

Iepirkuma procedūras nolikuma 5.1.1. punktu pretendentu piedāvājumu vērtēšanas kritērijs līgumslēgšanas 

tiesību piešķiršanai ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši zemāk norādītajiem kritērijiem: 

 

Nr. Kritērijs 
Maksimālais kritērija ietvaros 

piešķiramo punktu skaits 

1. 
Piedāvātā līgumcena par projektēšanas un autoruzraudzības 

pakalpojumu izpildi (K1) 
65 

2. Projektēšanas izpildes termiņš (nedēļās) (K2) 15 

3. 
Būvprojekta detalizētība, pretendenta personāla pieredze 

būvprojektu izstrādē 3D modelēšanas sistēmā (K3) 
20 

 

Iepirkumu komisija, izvērtējot SIA “Campaign” iesniegto piedāvājumu, secina, ka pretendenta iesniegtajam 

piedāvājumam ir piešķirami 65 punkti no kopējā piešķiramo punktu skaita (100 punkti), tādējādi līgumslēgšanas 

tiesības Iepirkuma procedūras ietvaros ir piešķiramas SIA “Campaign”. 

3. Pasūtītājs, lai nodrošinātu Iepirkuma procedūras atklātumu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

14.daļai, iepirkumu komisija lemj par paziņojuma par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanu 

pretendentam, kurš iesniedza savu piedāvājumu Iepirkuma procedūras ietvaros, trīs darba dienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas brīža, kā arī atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta 17.daļai lemj par informatīvā 

paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšanu publikāciju vadības sistēmā. Papildus tam iepirkumu komisija lemj 

par informācijas ievietošanu pasūtītāja mājaslapā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta 18.daļai. 

 

Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj: 

 

1. Iepirkuma procedūras ietvaros piešķirt līgumslēgšanas tiesības SIA “Campaign”, reģ. nr. 50003773841, par 

piedāvāto līgumcenu EUR 41 999,20 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 20 eiro 

centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21% (divdesmit viena procenta) apmērā. 

2. Pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 9.panta 14.daļu, nosūtīt informāciju par pieņemto lēmumu 

pretendentam, kas iesniedza savu piedāvājumu Iepirkumu procedūrā, trīs darba dienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas brīža. Papildus tam, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 17.daļu, desmit darbdienu laikā, 

pēc tam, kad tiks noslēgts ieprikuma līgums, sagatavot un publikāciju vadības sistēmā publicēt informatīvu 

paziņojumu par noslēgto līgumu, kā arī atbilstoši minētā likuma 9.panta 18.daļai desmit darbdienu laikā pēc tam, 

kad stājies spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, publicēt pasūtītāja mājaslapā noslēgto līgumu. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:                                                     Arnis Selga 

 

 

 

Komisijas locekļi:                                                                   Andrejs Zvaigzne 

                                                                                        

                                                                                                   Jurijs Šteinmans 

 

                                                                                                    Ruta Vīns 

 

 


