LĒMUMS
(informācijas apkopojums no protokoliem)
1. Iepirkuma nosaukums: „Par tiesībām veikt personāla vakcināciju”
2. Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/49
3. Lēmuma pieņemšanas datums: 21.09.2018.
4. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas (par vakcinācijām):
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs 4” EUR 100.28
AS “Veselības centru apvienība” EUR 95.85
5. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli:
NAV
6. Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Saimnieciski izdevīgākais, saskaņā ar nolikumu.
7. Ja par piedāvājuma izvēlēs kritēriju ir noteikts saimnieciski izdevīgākais
piedāvājums, uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības:

Nr.
p.k.
1.
2.

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīst to piedāvājumu, kurš iegūs
visaugstāko punktu skaitu. Maksimālais punktu skaits (S) ir 100(viens simts). Par
visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīs piedāvājumu, kurš saņems visvairāk punktus
saskaņā ar iepirkuma informācijā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles
kritērijiem.
Maksimālais
Vērtēšanas kritēriji
iespējamais punktu
skaits
Vakcinācijas cenu piedāvājuma vērtējums (C)
80
Transporta izdevumi (T)
20
Kopējais punktu skaits (S):
100

Finanšu piedāvājuma cenu vērtējums (C) tiek aprēķināts pēc sekojošas
formulas:
𝐶=

× 𝑁 ,kur

Vmin – viszemākā kopējā 1(vienas) vakcinācijas cena izpildītāja telpās EUR bez PVN;
Vpied – Pretendenta piedāvātā kopējā 1(vienas) vakcinācijas cena izpildītāja telpās
EUR bez PVN;
N – finanšu piedāvājuma kritērija maksimālais punktu skaits, kas kritērijam C ir
vienāds ar 80.
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Finanšu piedāvājuma transporta izdevumu vērtējums (T) tiek aprēķināts
pēc sekojošas formulas:
𝑇=

× 𝑁 ,kur

Tmin – viszemākā piedāvātā cena bez PVN;
Tpied – Pretendenta piedāvātā cena bez PVN;
N – finanšu piedāvājuma kritērija maksimālais punktu skaits, kas kritērijam T ir
vienāds ar 20.

Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis vislielāko
punktu skaitu S=C+T, kur
S-punktu kopsumma;
C-vakcinācijas cenu piedāvājuma novērtējuma punktu skaits;
T-transporta izdevumu novērtējuma punktu skaits.

Katrs komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli, aizpildot un parakstot
individuālo novērtēšanas tabulu, norādot piešķirto punktu pamatojumu.
Kopējo piedāvājumu punktu skaitu aprēķina, saskaitot komisijas locekļu
individuālos vērtējumus par katru vērtēšanas kritēriju, izdalot ar komisijas
locekļu skaitu (iegūstot vidējo aritmētisko). Iepirkumu komisijas locekļu
individuālos novērtējumus komisija apkopo kopējā tabulā.
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš
apkopojot komisijas locekļu individuālos vērtējumus, ir saņēmis vislielāko
punktu skaitu.
8. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Ņemot vērā, ka attiecībā uz pretendentiem AS “Veselības centru apvienība” nav
konstatēti Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotās daļas definētie pretendentu
izslēgšanas noteikumi, un minētie pretendenti iesnieguši visus nolikumā par
iepirkumu norādītos atlases dokumentus, tā tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma
Tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī ir izvērtēts pretendenta finanšu piedāvājums.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, NMP dienesta iepirkumā „Par tiesībām veikt
personāla vakcināciju” (id. Nr. NMPD 2018/49) Komisija par uzvarētāju atzīst AS
“Veselības centru apvienība”.
Līgums stāsies spēkā no tā parakstīšanas dienas un tā darbības termiņš ir 1 (viens)
gads vai līdz Līgumcenas sasniegšanai.
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