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Rīga

2013.gada 2.maijā

Sēdes protokols sastādīts, pamatojoties uz normām, kuras izvirza Publisko iepirkumu likums.
Pastāvīgās iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvs ir noteikts Centrālās statistikas
pārvaldes (turpmāk – CSP) 2009.gada 8.jūnija rīkojumā Nr.94 „Par CSP pastāvīgi funkcionējošo iepirkumu
komisiju”.
Komisijas 2013.gada 2.maija sēdē piedalās šādi komisijas locekļi:
Sēdi vada:
Komisijas priekšsēdētājs

K.Misāns – CSP priekšnieka vietnieks.

Sēdē piedalās komisijas locekļi:

J.Dišereite – CSP Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības
departamenta direktore;
I.Začeste – CSP Juridiskās daļas vadītāja;
A.Strolis - CSP Juridiskās daļas iepirkumu speciālists;
M.Deaks – CSP Juridiskās daļas juriskonsults;

Pieaicinātā eksperte:

I.Hmieļevska – CSP Statistikas metodoloģijas un organizācijas
daļas vadītāja vietniece;

Protokolē:

L.Zalužinska – CSP Juridiskās daļas juriskonsulte.

Darba kārtībā:
Iepirkuma „Apmācību programmas „CSP izstrādāto statistikas ražošanas procesu īstenošana un
pilnveidošana atbilstoši standarta ISO 9001:2008 prasībām, izmantojot QPR procesu pārvaldības
programmatūru” sagatavošana un apmācību īstenošana” ar id.Nr. CSP 2013/11 (turpmāk - iepirkums
CSP 2013/11) vērtēšana un lēmuma pieņemšana.
Sēdi sāk plkst. 09:00

Iepirkuma CSP 2013/11 vērtēšana un lēmuma pieņemšana
_____________________________________________________
1. Juridiskā daļa informē, ka no SIA „BSM konsultanti” ir saņemta atbilde, kurā SIA „BSM konsultanti”
precizē tās piedāvāto speciālistu lomu iepriekš realizētajos (procesu izstrāde starpfunkcionālās
plūsmas diagrammas veidā QPR sadarbības pārvaldības programmatūrā) projektos: konsultants un/vai
projekta vadītājs.
2. Komisijas locekļi un pieaicinātā eksperte izvērtē SIA „BSM konsultanti” sniegto atbildi (pievienota
pielikumā iepirkuma lietā CSP 2013/11) un atzīst to par pieņemamu.
3. Komisijas locekļi un pieaicinātā eksperte turpina vērtēt SIA „BSM konsultanti” iesniegto
piedāvājumu un konstatē, ka tas atbilst visām iepirkuma CSP 2013/11 prasību dokumentā
izvirzītajām prasībām, kā arī pretendenta finanšu piedāvājums nesatur aritmētiskās kļūdas.

2

4. Komisija, iegūstot informāciju no SIA „Lursoft” datu bāzes internetā www.lursoft.lv, pārliecinās, ka
SIA „BSM konsultanti” nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.
5. Ņemot vērā vērtēšanas procesā nolemto, Komisija konstatē, ka līguma slēgšanas tiesības iepirkumā
CSP 2013/11 piešķiramas SIA „BSM konsultanti”, kuras piedāvājums atbilst visām iepirkumā CSP
2013/11 izvirzītajām prasībām un finanšu piedāvājums ir ar viszemāko cenu – LVL 8 000.00 bez
PVN.
6. Ievērojot to, ka no 2013.gada 26.aprīļa Valsts ieņēmuma dienesta administrēto nodokļu (nodevu)
parādnieku datu bāze nav pieejama Komisija nevar iegūt informāciju par SIA „BSM konsultanti”
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, neesamību.
7. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piekto divi prim daļu Komisija nolemj pieprasīt SIA
„BSM konsultanti” līdz 2013.gada 17.maijam iesniegt izziņu, ko izsniegusi Latvijas kompetenta
institūcija, kas apliecina, ka SIA „BSM konsultanti” nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.
8. Ja SIA „BSM konsultanti” iesniedz izziņu 7.punktā norādītajā termiņā, Komisija saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 8.1 panta piekto trīs prim daļu un iepirkuma CSP 2013/11 piedāvājuma izvēles
kritēriju par iepirkuma CSP 2013/11 uzvarētāju atzīst SIA „BSM konsultanti” ar finanšu piedāvājumu
LVL 8 000.00 bez PVN. Šajā punktā noteiktais lēmums iepirkumā CSP 2013/11 uzskatāms par
pieņemtu un stājas spēkā vienlaicīgi ar 7.punktā minētās izziņas saņemšanas brīdi.
9. Komisija uzdod Juridiskajai daļai ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no 7.punktā pieņemtā lēmuma
spēkā stāšanās brīža par pieņemto lēmumu paziņot pretendentam.
Sēdi slēdz plkst.09:30.
Protokols sastādīts 1 (vienā) eksemplārā:
1 eks. – iepirkuma lietā CSP 2013/11.
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