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LĒMUMS
Rīgā
2019.gada 24.janvāris

Rīga

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Iepirkuma komisija, kas izveidota ar LSPA
rektora 24.04.2014 rīkojumu Nr.37 „Par LSPA pastāvīgo iepirkuma komisiju” (turpmāk – komisija)
šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs
Imants Upītis;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valda Kursa;
Komisijas locekļi:
Irēna Dravniece,
2019.gada 24.janvārī Rīgā, Brīvības gatvē 333 izskatīja iepirkuma “Grāmatvedības
pakalpojumi projektos” (nr.LSPA-2018/6) materiālus un
KONSTATĒJA:
ka 2018.gada 14.decembrī iepirkuma komisijas sēdē tika uzsākts iepirkuma process Publisko
iepirkumu likuma (PIL) 9.panta kārtībā, piešķirot nosaukumu “Grāmatvedības pakalpojumi
projektos”, id.nr.LSPA-2018/6, un apstiprinot nolikumu.
2018.gada 14.dcembrī Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā par iepirkumu
“Grāmatvedības pakalpojumi projektos”, id.nr.LSPA-2018/6, tika publicēts paziņojums par plānoto
līgumu.
2019.gada 4.janvārī piedāvājumu atvēršanas sanāksmē iepirkuma komisija secināja, ka
saņemti piedāvājumi no diviem pretendentiem – SIA “Juniko” un SIA “GKP Latvija”, un ar šādu
finanšu piedāvājumu formu saturu:
a) SIA “Juniko”
n.p.k.

1.

2.

Likme stundā, euro
(bez PVN)

CENU PIEDĀVĀJUMS
Grāmatvedības ārpakalpojuma piedāvājums projektā “Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības
aprūpes” jomā”
Grāmatvedības ārpakalpojuma piedāvājums projektā “Akadēmiskā personāla
stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā”
Summa kopā bez PVN
PVN
Summa ar PVN

26,15

26,15
52,30
10,98
63,28

b) SIA “GKP Latvija”
n.p.k.

1.

2.

CENU PIEDĀVĀJUMS
Grāmatvedības ārpakalpojuma piedāvājums projektā “Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijas akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības
aprūpes” jomā”
Grāmatvedības ārpakalpojuma piedāvājums projektā “Akadēmiskā personāla
stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā”

Likme stundā, euro
(bez PVN)

8190,00

9750,00

Summa kopā bez PVN

17940,00

PVN
Summa ar PVN

3767,40
21707,40

Komisija nolēma veikt vērtēšanu atsevišķā sēdē.
2019.gada 10.janvārī, vērtējot piedāvājumus, komisija secināja, ka nepieciešams abiem
pretendentiem uzdot precizējošus jautājumus. Komisija noformēja un nosūtīja vēstules.
2019.gada 24.janvārī iepirkuma komisija sēdē, turpinot piedāvājumu vērtēšanu, tika
konstatēti sekojoši fakti un pieņemti sekojoši lēmumi:
1) Komisija konstatēja, ka no SIA “GKP Latvija” atbildes vēstule ir saņemta;
2) Komisija konstatēja, ka no SIA “Juniko” atbildes vēstule vai jebkāda cita informācija ne
atbildei noteiktajā termiņā – t.i. līdz 2019.gada 17.janvārim, ne līdz 2019.gada 24.janvārim nav
saņemta;
3) Komisija ņēma vērā, ka atbilstoši nolikuma 27.1.punktam komisijai ir tiesības pieprasīt
pretendentiem izskaidrot informāciju un atbilstoši nolikuma 30.3.punktam pretendentam ir
pienākums “sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par iesniegtās informācijas
skaidrojumiem, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai
un vērtēšanai”;
4) Pie šādiem apstākļiem komisija nolēma noraidīt SIA “Juniko” iesniegto piedāvājumu
un izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, jo komisija nevarēja pārliecināties par
pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma atbilstību visām nolikumā noteiktajām prasībām;

5) Komisija vērtēja SIA “GKP Latvija” 2019.gada 14.janvāra vēstulē “Paskaidrojums”
sniegto informāciju. Komisija secināja, ka paskaidrojums atspoguļo faktu, ka piedāvājums ietver
matemātiski aprēķinātu stundas likmi abos projektos – 39,00 EUR bez PVN, kas, reizināta ar
nolikumā ietverto stundu skaitu, uzrāda kopējo piedāvājuma summu. Tādējādi paskaidrojuma
saturs pēc būtības ļauj pārliecināties par stundas likmi un tās atbilstību sākotnēji piedāvātajai
stundas likmei, līdz ar ko paskaidrojums negroza piedāvājumu vai nerada jaunu piedāvājumu;
Vienlaikus Komisija secināja, ka, ņemot vērā nolikuma 1.2.1. un 1.2.2.punktos norādīto
plānoto stundu skaitu katrā no projektiem un nolikuma 2.3.punktā norādīto kopējā pieejamā
finansējuma apmēru kopsakarā ar nolikuma 24.punktā lietoto formulējumu “[..]Par uzvarētāju
tiks atzīts pretendents [..] ar viszemāko piedāvājuma kopējo (pa abiem projektiem kopā) likmes
apmēru stundā EUR bez PVN[..], kā arī finanšu piedāvājuma formas saturu, tostarp norādi
“summa kopā”, ir pamats pieņemt, ka sagaidāmais finanšu piedāvājuma aizpildīšanas veids
varēja tikt saprasts dažādi;
6) Pie šādiem apstākļiem komisija secināja, ka relatīvā (nav viennozīmīgi konstatējama)
neatbilstība SIA “GKP Latvija” sākotnēji iesniegtajā “Finanšu piedāvājuma formā” ir formāla, un
nerada šaubas ne par stundas likmi, ne kopējo piedāvājuma summu pēc būtības, ko apstiprina arī
iesniegtā 2019.gada 14.janvāra vēstule “Paskaidrojums”. Pie šādiem apstākļiem komisija
nesaskatīja pamatu šā pretendenta noraidīšanai, balstoties vienīgi uz minēto formālo un relatīvo
neatbilstību;
7) Komisija pārbaudīja un secināja, ka SIA “GKP Latvija” un tās piedāvājums atbilst arī citām
nolikumā noteiktajām prasībām;
8) Pie šādiem apstākļiem komisija secināja, ka līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas
SIA “GKP Latvija”;
9) Komisija atbilstoši PIL 9.panta astotajai daļai pārbaudīja informāciju Elektronisko
iepirkumu sistēmā (EIS) un secināja, ka pretendentam SIA “GKP Latvija” ne uz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa pēdējo dienu, t.i., uz 2019.gada 4.janvāri, ne iespējamā lēmuma
pieņemšanas dienu, t.i. 2019.gada 24.janvāri, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, vai citas
neatbilstības saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu;
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Ievērojot minēto, pamatojoties uz PIL 9.panta trīspadsmito, piecpadsmito un divdesmit trešo
daļu, Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmo daļu, iepirkuma komisija
NOLĒMA:
1) iepirkumā “Grāmatvedības pakalpojumi projektos”, ID Nr.LSPA-2018/6, līguma slēgšanas
tiesības piešķirt SIA “GKP Latvija”, reģ.Nr. 40003629535, juridiskā adrese: Rīga, Mārcienas iela 1 21, LV-1035, ar piedāvāto līgumcenu 39,00 EUR (trīsdesmit deviņi euro) bez PVN par vienu stundu,
kas pie nolikumā norādītā stundu skaita veido kopējo summu 17940,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši
deviņi simti četrdesmit euro, nulle centi) bez PVN;
2) noteikt, ka atbilstoši iepirkuma nolikumam pielikumā pievienotā līguma projekta
5.1.punktam līgums tiks noslēgts uz šādiem noteikumiem:
“[..]5.1.1. daļā par SAM 8.2.2.0/18/A/023 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
akadēmiskā personāla stiprināšana “Veselības aprūpes” jomā” projektu Līgums ir spēkā līdz
tiek sasniegts 210 cilvēkstundu (astronomisko stundu) izpildes apjoms, bet ne ilgāk kā 12
mēneši, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk;
5.1.2. daļā par SAM 8.2.2.0/18/I/006 “Akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās
specializācijas jomās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” projektu Līgums ir spēkā līdz
tiek sasniegts 250 cilvēkstundu (astronomisko stundu) izpildes apjoms, bet ne ilgāk kā 12
mēneši, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk”.
3) Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Komisijas locekļi:

Imants Upītis

__________________

Valda Kursa

__________________

Irēna Dravniece

__________________
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