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Rīgā 

 

21.04.2017. Nr. 3.11.4/14 

Pēc pievienotā saraksta 
Par iepirkuma procedūras rezultātiem 

 

2017. gada 23. martā Latviešu valodas aģentūras Iepirkumu komisija Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta kārtībā, izsludināja iepirkumu „Audiovizuāla informatīva un izglītojoša 

materiāla izstrādes pakalpojumi” (id. Nr. LVA 2017/09/MI/PMIF) (iepirkuma identifikācijas 

nr. Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā LVA 2017/9/MI/PMIF). 

Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā līdz 2017. gada 4. aprīļa plkst. 16.00 savus 

piedāvājumus iepirkumam iesniedza šādi pretendenti: 

1) SIA “PR kvadrātā”, reģ. Nr.40003845601, ar piedāvāto līgumcenu EUR 9 000,00 bez 

PVN; 

2) SIA “3K studija”, reģ. Nr.40003415321, ar piedāvāto līgumcenu EUR 8 500,00 bez PVN; 

3) SIA “Tribe”, reģ. Nr.40103897760, ar piedāvāto līgumcenu EUR 8 950,00 bez PVN;  

  

Iepirkumu komisija ir veikusi iesniegto piedāvājumu vērtēšanu un atbilstoši iepirkuma nolikumā 

noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums: 

 

 

Maksimālais 

punktu 

skaits 

kritērijā 

SIA “PR kvadrātā” SIA “3K studija” SIA “Tribe”, 

Cena 40 EUR 9000,00 = 

37,78 punkti no 40 

EUR 8500,00 =  

40 punkti no 40 

EUR 9000,00 = 

37,99 punkti no 

40 

Piedāvāto 

audiovizuālo 

materiālu 

saturs 

30 30 30 30 

Koncepcijas 

oriģinalitāte 

30 30 12 30 

  

97,78 punkti  82,00 punkti 97,99 punkti 

 

Attiecībā uz SIA “3K studija” piedāvājumam piešķirto punktu skaitu kritērijā “Koncepcijas 

oriģinalitāte” norādām, ka pretendents savā piedāvājumā ir sniedzis informāciju, kā 

audiovizuālais materiāls atspoguļos latviešu valodas kā svešvalodas apguves šķautnes 

fokusējoties uz vispārēju standarta praksi, tomēr tajā trūkst praktiskas informācijas un 

piedāvājuma valodas apguvēju pieredzes stāstu atspoguļošanai, līdz ar to, pretendentam kritērijā 

ir piešķirami 12 punkti no 30. 
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Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu iepirkuma līguma izpildes tiesības piešķirt SIA “Tribe”, 

reģ. Nr. 40103897760, Elizabetes iela 9-6, Rīga, LV-1010, ar piedāvāto līgumcenu 8950,00 EUR 

bez PVN, un kura piedāvājums ieguma 97.99 punktus no 100 iespējamajiem. 

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 23. daļas noteikumiem, pretendents, kas 

iesniedzis piedāvājumu iepirkumā un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības, ir tiesīgs šo 

lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur lēmuma darbību. 

 

 

Iepirkumu komisijas sekretārs      Arvis Širaks 
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