DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“Sociālais dienests”
Reģ. Nr. 90001998587
Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401
PROTOKOLS
Daugavpilī
“Sociālās rehabilitācijas programmas nodrošināšana ģimenēm ar bērniem
2019.-2020.gadā”, ID Nr. DPPISD 2019/9
(ziņojuma Nr.2.-7.1/9)
2019.gada 5.aprīlī

Nr.2.-7.2./10

SĒDE NOTIEK: Daugavpilī, Vienības ielā 8, 16.kabinetā
SĒDE SĀKAS plkst.14:05
SĒDĒ PIEDALĀS: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” (turpmāk – Dienests)
Saimniecības sektora vadītājs V.Loginovs, personāla inspektore/sistēmanalītiķe T.Jurāne, Sociālo
pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektora vecāka
sociālā darbiniece L.Krasņikova, Dienas centra “Saskarsme” vadītāja L.Gadzāne, Ģimenes atbalsta
centra/patversmes un Grupu dzīvokļu vadītāja D.Umbraško, Juridiskā sektora juriste K.Cimoška,
Juridiskā sektora juriskonsulte E.Hrapāne, kā arī pieaicinātais neatkarīgais eksperts Daugavpils pilsētas
bāriņtiesas priekšsēdētāja E.Praņevska.
Protokolē: Juridiskā sektora juriste K.Cimoška.
Sēdes darba kārtība: Piedāvājumu atvēršana un novērtēšana.
1. V.Loginovs paziņo, ka Dienesta mājas lapā www.socd.lv 2019.gada 29.martā tika publicēts
informatīvais paziņojums par Publisko iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu un uzaicinājums par
līguma piešķiršanas tiesībām. Ziņojumā tika noteikts termiņš piedāvājumu iesniegšanai – līdz 2019.gada
5.aprīlim, plkst.10:00. Saskaņā ar ziņojuma 12.1.punktu vērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko
cenu, kas atbilst ziņojumā norādītajām prasībām.
2.

Savu piedāvājumu iesniedza 1 (viens) pretendents.
Kopējā cena par
pakalpojuma
sniegšanu EUR
Pretendents
bez PVN

Nodibinājums
“Sociālo pakalpojumu aģentūra”

30 000,00

Kopējā cena par
pakalpojuma sniegšanu
EUR ar PVN
PVN netiek piemērots

3. Izvērtējot nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra” piedāvājumu, komisija konstatēja, ka
piedāvājums neatbilst ziņojuma 9.3.punkta prasībai – finanšu piedāvājuma veidlapā nav aizpildītas visas
pozīcijas, 9.4.punkta prasībai – personāla sarakstam pievienotajā dokumentācijā iztrūkst dažu speciālistu
CV un izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas, 11.punkta prasībai – ne visi pretendenta
iesniegtie elektroniskie dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kā arī tehniskās
specifikācijas 2.4.3.punkta prasībai - pretendents savā tehniskajā piedāvājumā nenorādīja vismaz 5
realizējamos uzdevumus un to īstenošanas aprakstu, kā arī iesaistāmos speciālistus attiecīgi katram
argīnās intervences pakalpojuma mērķim.
4. Komisija nolēma izslēgt pretendentu no dalības zemsliekšņa iepirkumā saskaņā ar ziņojuma
8.6.punktu un izsludināt iepirkumu atkārtoti.
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Balsojums:
V.Loginovs – “par”
T.Jurāne – “par”
L.Krasņikova – “par”
L.Gadzāne – “par”
D.Umbraško - “par”
K.Cimoška – “par”
E.Hrapāne – “par”
Kopā: 7 (septiņas) balsis “par”
Sēde paziņota par slēgtu plkst. 14:50
Protokols ir sastādīts uz 2 (divām) lappusēm.
Sēdes dalībnieki:
V.Loginovs
T.Jurāne
L.Krasņikova
L.Gadzāne
D.Umbraško
K.Cimoška
E.Hrapāne
Protokolē:

K.Cimoška
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