Iepirkums „Publicitātes nodrošināšana drukātajos, elektroniskajos un digitālajos
masu plašsaziņas līdzekļos 2015.gadā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. RVC 2015/19)
Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3
2015.gada 20.maijā

Rīgā

Komisijas sēde notiek SIA Rīgas veselības centrs” Valdeķu ielā 57, Rīgā, LV - 1058,
2.stāva konferenču zālē (222.telpa), plkst.11:30 – 12:00.
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas veselības centrs”
Reģistrācijas Nr. 50103807561
Adrese: Valdeķu iela 57, Rīga, LV-1058
Iepirkuma komisija izveidota ar SIA „Rīgas veselības centrs” valdes priekšsēdētājas
Inetas Zīriņas 14.04.2015.rīkojumu Nr.1-6/69 šādā sastāvā:
1. Komisijas priekšsēdētāja: Iveta Benga, RVC iepirkumu speciāliste –

iepirkumu komisijas vadītāja;
2. Komisijas locekle: Jolanta Soma, RVC Klientu apkalpošanas vadītāja;
3. Komisijas locekle Maruta Bukleviča, RVC PR un mārketinga speciāliste.

Sēdi protokolē Iveta Benga.
Darba kārtībā:
1. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.
Komisijas priekšsēdētāja Iveta Benga informē, ka atbilstoši iepriekšējā iepirkuma
komisijas sēdē nolemtajam, ir saņemti visu iepirkuma komisijas locekļu individuālie
vērtējumi (protokola pielikumā). Tiek veikta individuālo vērtējumu apkopošana un
aprēķināts vidējais vērtējums un iegūti šādi punkti:
Iegūto punktu skaits
SIA „IDEA HAVAS MEDIA”

Vērtēšanas kritēriji

35,5

K2

Cena (piedāvājuma kopējā summa) (bez
PVN)
Stratēģijas atbilstība mērķauditorijai

K3

Stratēģijas radošums un inovatīvā pieeja

19,67

K1

Punkti kopā:

30

85,17

Iegūto punktu skaits
SIA „Reklāmas aģentūra “VIA
MEDIA”,

Vērtēšanas kritēriji
Cena (piedāvājuma kopējā summa) (bez PVN)

27,5

Stratēģijas atbilstība mērķauditorijai

28,33

Stratēģijas radošums un inovatīvā pieeja

16,67
Punkti kopā:

72,50

Iegūto punktu skaits SIA „1to1
mārketinga komunikāciju
aģentūra”

Vērtēšanas kritēriji
Cena (piedāvājuma kopējā summa) (bez PVN)
Stratēģijas atbilstība mērķauditorijai

50
19,33

Stratēģijas radošums un inovatīvā pieeja

14
Punkti kopā:

83,33

Atbilstoši vērtējumam vislielāko punktu skaitu – 85,17 punktus ir ieguvis pretendents
SIA „IDEA HAVAS MEDIA”, tāpēc ir atzīstams par potenciālo iepirkuma
procedūras uzvarētāju.
Iepirkuma komisija pārbauda potenciālo iepirkuma procedūras uzvarētāju atbilstību
Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas nosacījumiem un iegūst publiskajās
datu bāzēs. Pielikumā e-izziņa par nodokļu nomaksas statusu un e-izziņa par
likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem.

NOLĒMA:
1.
Nr.
1.

Par iepirkuma procedūras uzvarētājiem atzīt un slēgt iepirkuma līgumu:
Iepirkuma procedūras uzvarētājs

SIA „IDEA HAVAS MEDIA”, reģ.Nr.40003615516

Līguma summa EUR bez
PVN
17 210,80

2. Visus pretendentus informēt par iepirkuma procedūras rezultātiem un
uzvarētājam nosūtīt parakstīšanai iepirkuma līguma projektu;

3. Pēc iepirkumu līgumu noslēgšanas informāciju publicēt Iepirkumu
uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā.

Komisijas priekšsēdētāja Iveta Benga _________________

Komisijas locekle Jolanta Soma

______________________

Komisijas locekle Maruta Bukleviča ___________________

