RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ.Nr. 90002222018, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīga, LV – 1050,
tālr.: +371 67226430, fakss: +371 67226431, e-pasts: rpr@rpr.gov.lv, www.rpr.gov.lv

Rīgā 10.10.2016.
IEPIRKUMS
“Individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
plānu izstrāde bērniem”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RPR/2016/7/DI
Rīgas plānošanas reģiona speciālās iepirkumu komisijas
LĒMUMS Nr.1
par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Protokola Nr.11.14.11./19
Iepirkuma identifikācijas numurs: RPR/2016/7/DI
Pasūtītāja nosaukums, adrese: Rīgas plānošanas reģions, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18,
Rīga, LV-1050
Iepirkuma priekšmeta 1.daļa: ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, kuri atrodas ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu
izstrādes pakalpojums
CPV kods: 85300000-2 – sociālie pakalpojumi un saistītie pakalpojumi, papildu kods 85312300-2
– virzības un padomdevēju pakalpojumi
Piedāvājumu izvēles kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: RPR 3.stāvā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18,
Rīgā, Latvijā, LV-1050 pasūtītāja kontaktpersonai vai nosūtīt piedāvājumu uz minēto adresi pa
pastu ierakstītā pasta sūtījumā, nodrošinot, ka piedāvājums tiek saņemts RPR ne vēlāk kā līdz
2016.gada 22.septembra plkst. 12:00.
Pretendenta biedrības “Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija”, reģ.Nr. 40008029381,
piedāvājums iesniegts Iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā un atbilst noformējuma prasībām.
Pretendenta un tā piedāvāto speciālistu kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām
kvalifikācijas prasībām, kā arī tas iesniedzis visus atlases un kvalifikācijas dokumentus. Finanšu
piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24.panta pirmo
daļu un Iepirkuma nolikuma 5.3.apakšpunktu, Komisija balsojot vienbalsīgi “PAR” nolemj:

atzīt biedrību “Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija” reģ.Nr. 40008029381, par
uzvarētāju iepirkuma “Individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai
sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde bērniem” pirmajā daļā, iepirkuma identifikācijas Nr.
RPR/2016/7/DI un slēgt iepirkuma līgumu par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu, kuri atrodas
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, individuālo vajadzību izvērtēšanas
un atbalsta plānu izstrādes pakalpojumu. Piedāvātā cena: EUR 320,00 (trīs simti divdesmit euro 00
euro centi) par pakalpojumu vienai mērķa grupas personai.
Minēto lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrā daļas
1.punktā noteiktajā kārtībā, t.i. 10 dienu laikā pēc dienas, kad šis lēmums nosūtīts attiecīgai personai
pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, iesniedzot
iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010.

Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja vietnieks

Buķis-Fleitmanis
67559822

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

E.Rantiņš

