Rīgā,

2019.gada 20.jūnijā
Publiskā iepirkuma
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas regulējumam
„Digitālo mācību līdzekļu izveide mūzikā un mākslā”
ID Nr. LNKC 2019/02,
procedūras ziņojums

Atbilstoši Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores 2019.gada 4.janvāra rīkojumam
Nr. 1.1-4/4 ir izveidota iepirkuma komisija piecu locekļu sastāvā.
Komisijas priekšsēdētājs:
Andis Groza, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktora vietnieks kultūrizglītības jautājumos,
Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs;
Komisijas locekļi:
Gunta Vīksna, Stratēģiskās plānošanas un administratīvās nodaļas vadītāja;
Anda Spūle, galvenā grāmatvede;
Ina Masule, izglītības sistēmas eksperte;
Dace Jaunkalne-Kapustāne, juriste.
Pieaicinātā iepirkuma komisijas sekretāre – Inga Damškalne.
Iepirkuma mērķis ir Latvijas Nacionālā kultūras centra finanšu līdzekļu racionāla un tiesiski
pamatota izmantošana, pretendentu brīvas konkurences, vienlīdzīgas un godīgas attieksmes
nodrošināšana, izvēloties tehniskajai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu, kā arī iepirkuma
līguma noslēgšana ar pretendentu, kurš iesniegs tehniskajai specifikācijai atbilstošu saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu katrā iepirkuma daļā.
Lai izpildītu Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)
iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs, iepirkuma komisijas
protokolu, tādējādi apliecinot, ka nav tādu apstākļu, kuru
ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un ka nav
likuma 25.panta pirmās daļas izpratnē.

25.panta trešajā daļā noteikto,
locekļi un eksperti paraksta šo
dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir
saistīti ar to Publisko iepirkumu

Komisijas locekļi izskata Latvijas Nacionālā kultūras centra speciālistu izstrādāto publiskā
iepirkumu nolikuma projektu.
Turpmākajā komisijas darba gaitā tiek apspriests Latvijas Nacionālā kultūras centra speciālistu
izstrādātais publiskā iepirkuma nolikuma projekts, izteiktas piezīmes un priekšlikumi, kuri pēc
komisijas locekļu apspriešanas tiek iestrādāti publiskā iepirkuma nolikumā.
Iepirkuma priekšmets ir profesionālās ievirzes izglītības un profesionālās vidējās mākslas un
mūzikas profesionālās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo digitālo mācību un
metodisko materiālu (turpmāk – mācību līdzekļi) izstrāde īstenošana saskaņā ar iepirkuma
nolikumā, tehniskajā specifikācijā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
CPV kodi: 80000000-4 (Izglītības un mācību pakalpojumi);
80521000-2 (Mācību programmu izstrādes pakalpojumi).
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts sešās daļās. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par
vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām:
1.daļa − Mācību līdzeklis mācību priekšmeta „Mākslas valodas pamati” apguvei profesionālās
ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmās;
2.daļa − Mācību līdzeklis mācību priekšmeta „Solfedžo” apguvei profesionālās ievirzes mūzikas
izglītības programmās (prioritāri 6.klasei);

3.daļa − Mācību līdzeklis izglītības programmas „Dejas pamati” mācību priekšmetu apguvei
profesionālās ievirzes izglītības programmās (prioritārie mācību priekšmeti: „Klasiskā deja” un
teorētiskie mācību priekšmeti);
4.daļa − Mācību līdzeklis izglītības programmas „Diriģēšana” mācību priekšmetu apguvei
profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmās (prioritārie mācību priekšmeti: „Kora
mācība”, „Kora darba metodika”);
5.daļa − Mācību līdzeklis izglītības programmas „Mūzika” (prioritāri ar piešķiramo kvalifikāciju
„Tradicionālās mūzikas speciālists”) mācību priekšmetu apguvei profesionālās vidējās mūzikas
izglītības programmās;
6.daļa − Mācību līdzeklis teorētisko mācību priekšmetu apguvei profesionālās ievirzes vai
profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmās.
Paredzamā līgumcena:
paredzamā kopējā visu iepirkuma daļu līgumcena ir EUR 56 565,29 (piecdesmit seši tūkstoši
pieci simti sešdesmit pieci eiro, 29 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN),
maksājumu kārtība tiek noteikta līgumā.
Līguma izpildes termiņš ir 2019.gada 1.decembris.
Iepirkuma komisija nolemj rīkot iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk –
PIL) 10.panta pirmās daļas regulējumam, piešķirot tam identifikācijas Nr. LNKC 2019/02.
Izstrādājot iepirkuma Nolikumu, komisija balstās uz sekojošiem normatīvajiem dokumentiem:
1. PIL;
2. Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
Pēc visu iepirkuma komisijas locekļu izteikto piezīmju un priekšlikumu iestrādāšanas publiskā
iepirkuma nolikumā, A. Groza izsaka priekšlikumu balsot - uzskatīt iepirkuma komisijas
izstrādāto publiskā iepirkuma nolikumu par atbilstošu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām
un pieņemt to. A. Groza izsaka priekšlikumu izsludināt publisko iepirkumu Elektronisko
iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā, kā arī ievietot
paziņojumu par iepirkumu atbilstoši PIL prasībām Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļa
vietnē www.lnkc.gov.lv sadaļā „Iepirkumi”.
Balsojums. Par – 5, pret – 0, atturas – 0.
Iepirkuma atvēršanas sanāksme 2018.gada 13.maijā
EIS sistēmā Iepirkuma komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā pretendenta izvēlē vai darbībā un ka nav saistīti ar pretendentiem
likuma „Publisko iepirkumu likums” izpratnē.

Komisija atver piedāvājumus, kas iesniegti nolikumā noteiktajā termiņā – 2019.gada 13.maijs
plkst. 11:00.
Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti:
Nr.
Pretendents
p.k.
1.

„Datorzinību centrs” SIA

Piedāvājuma
iesniegšanas
veids
Sistēmā
2

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks
13.05.2019 plkst. 10:24

Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojums:
Daļai Nr. 1 - Mācību līdzeklis mācību priekšmeta „Mākslas valodas pamati” apguvei
profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmās
Pretendents
Iesniegšanas
Finanšu piedāvājums
datums un laiks
„Datorzinību centrs” 13.05.2019 plkst.
EIRO 16500
001_Finansu_Piedavajums_1_dala.pdf
SIA
10:24
Daļai Nr. 2 - Mācību līdzeklis mācību priekšmeta „Solfedžo” apguvei profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības programmās (prioritāri 6.klasei)
Pretendents
Iesniegšanas
Finanšu piedāvājums
datums un laiks
"Datorzinību centrs" 13.05.2019 plkst.
EIRO 19280.05
002_Finansu_Piedavajums_2_dala.pdf
SIA
10:24
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ģenerēts apkopojums
Apkopojuma sagatavošanas laiks: 13.05.2019; 12:03

Iepirkuma komisijas 2019.gada 20.jūnija sēde
2019.gada 20.jūnijā iepirkuma komisija slēgtā sēdē uzsāk pretendentu piedāvājumu
vērtēšanu.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka piedāvājumu ir iesniedzis viens iepirkuma
pirmajai un otrajai daļai. Uz pārējām iepirkuma daļām piedāvājumi nav iesniegti.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka pretendenta elektroniski iesniegtie
dokumenti atbilst konkursa nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām.
Iepirkuma komisija iepazīstas ar piedāvājumu noformējumu un balsojot nolemj, ka
pretendents tiek pielaists pretendentu atlasei.
Balsojums. Par – 4, pret – 0, atturas – 0.
Iepirkuma komisija slēgtā sēdē veic pretendenta atlasi. Pretendenta atlases procedūrā
komisija noskaidro pretendenta kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes
prasībām. Pretendenta atlase notiek izvērtējot pretendentu atlasei iesniegtos dokumentus un
pārbaudot pretendenta atbilstību likumā “Publisko iepirkumu likums” un konkursa nolikumā
izvirzītajām prasībām.
Izvērtējot SIA „Datorzinību centrs” piedāvājumu, iepirkuma komisija konstatēja, ka tas
atbilst pretendentu atlases prasībām, ir iesniegti nepieciešamie dokumenti, un tie ir atbilstoši
iepirkuma Nolikuma prasībām, līdz ar to minētā pretendenta piedāvājums ir atbilstošs atlases
prasībām, un tas ir pielaižams tālākai – piedāvājuma tehniskās atbilstības vērtēšanai.
Balsojums. Par – 4, pret – 0, atturas – 0.
Iepirkuma komisija uzsāk piedāvājumu tehnisko vērtēšanu. Iepirkuma komisija izvērtē, vai
Pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma 3.3.punktā,
2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām.
Izvērtējot SIA „Datorzinību centrs” tehnisko piedāvājumu, iepirkuma komisija konstatē, ka
SIA „Datorzinību centrs” tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām.
3

Balsojums. Par – 4, pret – 0, atturas – 0.
Iepirkuma komisija uzsāk finanšu piedāvājuma vērtēšanu. Iepirkuma komisija izvērtē, vai
pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma 3.4.punktā noteiktajām
prasībām, un saskaņā ar PIL 41.panta devīto daļu pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu.
Iepirkuma komisija izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu konstatē, ka tas nav
uzskatāms par nepamatoti lētu un nesatur aritmētiskas kļūdas un tas iekļaujas iepirkumam
noteiktajā budžetā.
Tā kā ir iesniegts viens piedāvājums uz iepirkuma pirmo un otro daļu, un Nolikumā noteikts,
ka komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīs to pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma noteikumiem
atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, taču zemākais punktu skaits nav noteikts,
iepirkuma komisija Elektronisko iepirkumu sistēmas interneta vietnē https://www.eis.gov.lv
iegūst E-izziņas par to, ka uz SIA „Datorzinību centrs” nav attiecināmi Publisko iepirkumu
likumā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un balsojot pieņem lēmumu pasludināt uzvarētāju
publiskajā iepirkumā „Iespieddarbu izgatavošana un piegāde” un nolemj slēgt iepirkuma līgumu
ar SIA „Datorzinību centrs”:
Iepirkuma daļa

Līgumcena
(EUR, bez PVN)

1.daļa − Mācību līdzeklis mācību priekšmeta „Mākslas valodas pamati”
apguvei profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmās
2.daļa − Mācību līdzeklis mācību priekšmeta „Solfedžo” apguvei
profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās (prioritāri 6.klasei)

16 500,00
19 280,05

Balsojums. Par – 4, pret – 0, atturas – 0.
Iepirkuma komisija uzdod komisijas sekretārei triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts
lēmums par iepirkuma rezultātu apstiprināšanu, ievietot iepirkuma procedūras ziņojumu, kas
satur šo lēmumu, Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļvietnē un EIS sistēmā.

Komisijas priekšsēdētājs

_____________________

A. Groza

Komisijas locekle

_____________________

A. Spūle

Komisijas locekle

_____________________

D. Jaunkalne-Kapustāne

Komisijas locekle

_____________________

G. Vīksna

Komisijas sekretāre

_____________________
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I. Damškalne

