LĒMUMS
par rezultātu
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veiktajā iepirkumā „ Par tiesībām sagatavot
un īstenot pasākumu sēriju un teātra uzvedumu Interreg V-A Latvia-Lithuania projekta
nr. LLI-377
Identifikācijas numurs LNB 2019/01
Rīgā, 2019. gada 18.janvārī
1. Pasūtītājs: Latvijas Neredzīgo biedrības (turpmāk
Nr.40008004000, adrese Braila iela 3, Rīga, LV-1024.

–

LNB),

reģistrācijas

2. Iepirkuma komisija: ar LNB 2018.gada 12.novembra rīkojumu Nr.15p izveidota
iepirkuma komisija, turpmāk – Komisija.
3. Iepirkuma priekšmets: izveidota, organizēta un novadīta pasākumu sērija un teātra
izrāde, kur piedalās cilvēki ar redzes un/vai dzirdes traucējumiem no Latvijas un Lietuvas
atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām.
4. Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā.
5. CPV nomenklatūras kods: 92310000-7 (Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi).
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums (bez PVN).
7. Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības mājas
lapā: 2019. gada 7.janvāris. Nolikums publicēts arī LNB mājas lapā.
8. Pretendenti, kuri līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (2019.gada
18.janvārim, plkst. 11:00) iesniedza piedāvājumus, un to piedāvātās līgumcenas:
Nr.p.k. Pretendents
1.

FORMA PRO FILMS" SIA
reģ.Nr.40103310724
"

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
15.01.2019.

Piedāvātā līgumcena
EUR bez PVN
41 900,00

9. Piedāvājumu atbilstība nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem:
Pretendents SIA „FORMA PRO FILMS” daļēji atbilst iepirkuma nolikuma 11.3.punkta
prasībām – nav iesniegts apliecinājums, ka pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2014.,
2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.g. līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām)

laikā ir veicis vismaz viena līdzvērtīga audiovizuāla uzveduma izstrādi ne mazāk kā EUR
30 000 (trīsdesmit tūkstoši euro)apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
10. Piedāvājumi, kuros veikti aritmētisko kļūdu labojumi: nav.
11. Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma
9.panta septīto un trīspadsmito daļu, Komisija vienbalsīgi balsojot nolemj: 1) izbeigt
iepirkumu bez rezultāta; 2) triju darbdienu laikā informēt Pretendentu par iepirkuma
rezultātu un LNB mājas lapā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju šim lēmumam;
3) publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par
iepirkuma rezultātu.
12. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešo daļu pretendents, kurš
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka
ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt
pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas
nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu
departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Komisijas priekšsēdētāja:
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Komisijas locekļi:
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