Pielikums
Iepirkuma komisijas sēdes protokolam nr.17/2016
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja
Iepirkuma komisijas lēmums nr.5
Iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2016/7
“Drukas pakalpojumi muzeja iespieddarbu publicēšanai”
Rīgā, 2016.gada 01.augustā
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja iepirkuma komisija šādā sastāvā:
Ineta Auniņa – komisijas priekšsēdētāja;
Jānis Ķīkulis – komisijas loceklis;
Andželika Dzelzkalēja – komisijas locekle.
Komisijas izveidošanas pamatojums: rīkojums nr.M-36, 23.05.2016.
konstatē:
(1) Iepirkumā ar identifikācijas nr.LNVM/2016/7 “Drukas pakalpojumi muzeja
iespieddarbu publicēšanai”, tālāk tekstā - Iepirkums, I un II priekšmeta daļā ir
pieteikušies kopā 6 (seši) pretendenti: SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”, SIA
“DARDEDZE HOLOGRAFIJA”, SIA “Zelta Rudens Printing”, SIA “JELGAVAS
TIPOGRĀFIJA”, SIA “IBC Print Baltic”, SIA “Zemgus LB”, bet III priekšmeta daļā
pieteikušies 5 (pieci) pretendenti: SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”, SIA “DARDEDZE
HOLOGRAFIJA”, SIA “Zelta Rudens Printing”, SIA “IBC Print Baltic”, SIA
“Zemgus LB”.
I Iepirkuma priekšmeta daļa - grāmata Baiba Vaska “Rotas un ornaments Latvijā 13.18.gs.”:
(2) Komisija pārbauda pretendentu piedāvājumu atbilstību Instrukcijas 8.1.-8.7. un 10.110.4. noteiktajām noformējuma un kvalifikācijas prasībām.
(3) Pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši Instrukcijā noteiktajām noformējuma prasībām.
Pretendenti SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”, SIA “DARDEDZE HOLOGRAFIJA”, SIA
“Zelta Rudens Printing”, SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”, SIA “Zemgus LB” ir
iesnieguši prasītos dokumentus un tehniskie piedāvājumi ir atbilstoši Tehniskās
specifikācijas prasībām. Komisija konstatē, ka pretendenta SIA “IBC Print Baltic”
piedāvājums nav atbilstošs Instrukcijas 10.3. punkta prasībām: “Pretendentam pēdējos
trīs gados ir līdzvērtīga pieredze iespieddarbu veikšanā, t.i., pretendents ir kvalitatīvi un
atbilstoši pasūtītāja izvirzītajām prasībām realizējis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu
pasūtījumu. Par līdzvērtīgu pieredzi tiks uzskatīts apjoma, pakalpojuma būtības un
finanšu ziņā līdzvērtīgs pakalpojumus. Ja pretendenta norādītais klients Pasūtītājam
sniegs negatīvu atsauksmi par attiecīgā pasūtījuma izpildi, Izpildītājs noraida
pretendentu kā neatbilstošu kvalifikācijas prasībām”. Komisija izlases kārtībā,
sazinoties ar pretendenta SIA “IBC Print Baltic” norādītajiem klientiem, secina, ka
pretendenta klienti atzinīgi vērtē sadarbību ar SIA “IBC Print Baltic”, taču nevar
apliecināt, ka pretendents ir realizējis līdzvērtīgu iespieddarbu, kādu plānojis izdot
muzejs – muzeja zinātnisko rakstu krājums, cietos vākos. Iepirkumu komisija nevar atzīt
par līdzvērtīgiem iespieddarbiem bukletus, reklāmas materiālus vai katalogus. Līdz ar
to komisija atzīst, ka pretendents ir veicis drukas pakalpojumus, bet komisija no
iesniegtā piedāvājuma un ,sazinoties ar pretendenta klientiem, nav guvusi pārliecību, ka
pretendents ir sniedzis pakalpojuma būtības ziņā līdzvērtīgu pakalpojumu. Līdz ar to
pretendenta SIA “IBC Print Baltic” iesniegtais piedāvājums šajā iepirkuma priekšmeta
daļā uzskatāms par neatbilstošu Instrukcijas 10.3. punkta prasībām.
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(4) Piedāvātās līgumcenas:
Nr.
p.k.

Pretendents

Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN

1.
2.

SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”
SIA “DARDEDZE
HOLOGRAFIJA”
SIA “Zelta Rudens Printing”
SIA “JELGAVAS
TIPOGRĀFIJA”

3186.00
2994.00

SIA “IBC Print Baltic”
SIA “Zemgus LB”

2970.00
5370.00

3.
4.

5.
6.

2920.00
3364.32

(5) Saskaņā ar Instrukcijas 11.9. punktu: “Ja pretendentu piedāvājums attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā ir atbilstošs Tehniskās specifikācijas prasībām un šīs Instrukcijas 10.1.10.4.punktam, Komisija izvēlas pretendenta piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā, kuram kopējā piedāvātā līgumcena par līguma izpildi attiecīgajā
iepirkuma priekšmeta daļā ir viszemākā”.
(6) Ņemot vērā Instrukcijas 11.9.punktā noteikto, līguma slēgšanas tiesības būtu
piešķiramas SIA “Zelta rudens Printing”.
II Iepirkuma priekšmeta daļa - grāmata autoru kolektīvs (projekta vad. Vitolds Muižnieks) “Ceļā
uz latviešu tautu”:
(7) Komisija pārbauda pretendentu piedāvājumu atbilstību Instrukcijas 8.1.-8.7. un 10.110.4. noteiktajām noformējuma un kvalifikācijas prasībām.
(8) Pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši Instrukcijā noteiktajām noformējuma prasībām.
Pretendenti SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”, SIA “DARDEDZE HOLOGRAFIJA”, SIA
“Zelta Rudens Printing”, SIA “JELGAVAS TIPOGRĀFIJA”, SIA “Zemgus LB” ir
iesnieguši prasītos dokumentus un tehniskie piedāvājumi ir atbilstoši Tehniskās
specifikācijas prasībām. Komisija konstatē, ka pretendenta SIA “IBC Print Baltic”
piedāvājums nav atbilstošs Instrukcijas 10.3. punkta prasībām (skat. Pamatojumu
lēmuma (3) punktā. Līdz ar to pretendenta SIA “IBC Print Baltic” iesniegtais
piedāvājums šajā iepirkuma priekšmeta daļā uzskatāms par neatbilstošu Instrukcijas
10.3. punkta prasībām.
(9) Piedāvātās līgumcenas:
Nr.
p.k.

Pretendents

Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN

1.
2.

SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”
SIA “DARDEDZE
HOLOGRAFIJA”
SIA “Zelta Rudens Printing”
SIA “JELGAVAS
TIPOGRĀFIJA”
SIA “IBC Print Baltic”
SIA “Zemgus LB”

5529.00
3528.00

3.
4.
5.
6.

5357.00
4640.49
4026.00
5373.00

(10) Saskaņā ar Instrukcijas 11.9. punktu: “Ja pretendentu piedāvājums attiecīgajā
iepirkuma priekšmeta daļā ir atbilstošs Tehniskās specifikācijas prasībām un šīs
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Instrukcijas 10.1.-10.4.punktam, Komisija izvēlas pretendenta piedāvājumu attiecīgajā
iepirkuma priekšmeta daļā, kuram kopējā piedāvātā līgumcena par līguma izpildi
attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir viszemākā”.
(11) Ņemot vērā Instrukcijas 11.9.punktā noteikto, līguma slēgšanas tiesības būtu
piešķiramas SIA “DARDEDZE HOLOGRAFIJA”.
III Iepirkuma priekšmeta daļa - LNVM kalendāru komplekts 2017./2018. gadam
(12) Komisija pārbauda pretendentu piedāvājumu atbilstību Instrukcijas 8.1.-8.7. un10.110.4. noteiktajām noformējuma un kvalifikācijas prasībām.
(13) Pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši Instrukcijā noteiktajām noformējuma prasībām.
Pretendenti ir iesnieguši prasītos dokumentus un tehniskie piedāvājumi ir atbilstoši
Tehniskās specifikācijas prasībām.
(14) Piedāvātās līgumcenas:
Nr.
p.k.

Pretendents

Piedāvātā līgumcena EUR, bez PVN

1.
2.

SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”
SIA “DARDEDZE
HOLOGRAFIJA”
SIA “Zelta Rudens Printing”
SIA “IBC Print Baltic”
SIA “Zemgus LB”

4358.00
4886.00

3.
4.
5.

4496.00
4366.00
6069.00

(15) Saskaņā ar Instrukcijas 11.9. punktu: “Ja pretendentu piedāvājums attiecīgajā
iepirkuma priekšmeta daļā ir atbilstošs Tehniskās specifikācijas prasībām un šīs
Instrukcijas 10.1.-10.4.punktam, Komisija izvēlas pretendenta piedāvājumu attiecīgajā
iepirkuma priekšmeta daļā, kuram kopējā piedāvātā līgumcena par līguma izpildi
attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir viszemākā”.
(16) Ņemot vērā Instrukcijas 11.9.punktā noteikto, līguma slēgšanas tiesības būtu
piešķiramas SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”.
Ievērojot minēto, līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma priekšmeta I daļā būtu
piešķiramas SIA “Zelta rudens Printing”, II daļā būtu piešķiramas SIA “DARDEDZE
HOLOGRAFIJA”, savukārt iepirkuma priekšmeta III daļā - SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA”.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajai daļai, ņemot vērā Instrukcijā
noteiktos vērtēšanas kritērijus, pēc informācijas pārbaudes par SIA “Zelta rudens Printing”,
SIA “DARDEDZE HOLOGRAFIJA” un SIA “TALSU TIPOGRĀFIJA” atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta septītajā daļā noteiktajai kārtībai komisija secina:
attiecībā uz pretendentiem SIA “Zelta rudens Printing” un SIA “TALSU
TIPOGRĀFIJA” iepirkuma izsludināšanas dienā 19.07.2016. un lēmuma pieņemšanas
dienā 01.08.2016. nav reģistrētu maksātnespējas un likvidācijas procesu, nav apturēta
vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu; nav nodokļu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; kā arī nav nodokļu parādu Latvijas
Republikas pašvaldībās;
- veicot pārbaudi par pretendenta SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” nodokļu
parādiem iepirkuma izsludināšanas dienā 19.07.2016. un lēmuma pieņemšanas dienā
01.08.2016, tika konstatēts, ka dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanu 01.08.2016. pretendentam ir nodokļu parāds, kas
kopsummā pārsniedz 150 EUR.
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Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas otro punktu, pretendents
SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” rakstveidā tika informēts, ka saskaņā ar Valsts
ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas
datumā ievietoto informāciju, komisija konstatējusi, ka pretendentam SIA
“DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” uz 01.08.2016. ir nodokļu parāds, kas kopsummā
pārsniedz 150 EUR.
SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” līdz 2016.gada
12.augustam ir lūgts iesniegt apliecinājumu, ka pretendentam SIA “DARDEDZE
HOLOGRĀFIJA” uz 01.08.2016. nebija nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150
EUR, iesniedzot apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās
deklarēšanās sistēmas. Ja SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA” līdz minētajam
termiņam prasīto apliecinājumu neiesniegs vai, ja SIA “DARDEDZE
HOLOGRĀFIJA” uz 01.08.2016. bija nodokļu parāds, tad SIA “DARDEDZE
HOLOGRĀFIJA” tiks izslēgta no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 8.2panta astotās daļas otro punktu un 8.2panta piektās daļas otro punktu.
Komisija nolemj:
-

-

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izsludinātajā iepirkumā “Drukas pakalpojumi
muzeja iespieddarbu publicēšanai”, iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2016/7,
iepirkuma priekšmeta pirmajā daļā I Iepirkuma priekšmeta daļa - grāmata Baiba
Vaska “Rotas un ornaments Latvijā 13.-18.gs.” par uzvarējušo pretendentu noteikt
un līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Zelta Rudens Printing”,
reģ.nr.40103645998, juridiskā adrese Kandavas iela 39, Rīga, LV – 1083.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izsludinātajā iepirkumā “Drukas pakalpojumi
muzeja iespieddarbu publicēšanai”, iepirkuma identifikācijas nr.LNVM/2016/7,
iepirkuma priekšmeta trešajā daļā III Iepirkuma priekšmeta daļa - LNVM
kalendāru komplekts 2017./2018. gadam par uzvarējušo pretendentu noteikt un
līguma
slēgšanas
tiesības
piešķirt
SIA
“TALSU
TIPOGRĀFIJA”,
reģ.nr.40003309555, juridiskā adrese Jaunā iela 17, Talsi, LV – 3201.

Komisijas priekšsēdētāja:

/personīgais paraksts/

/I.Auniņa/

/personīgais paraksts/

/J.Ķīkulis/

/personīgais paraksts/

/A.Dzelzkalēja/

Komisijas locekļi:
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