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SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA 

IEPIRKUMU KOMISIJAS 

LĒMUMS 

(Iepirkumu komisijas 2017.gada 30.jūnija sēdes protokols Nr.3) 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums 

Nr. SPRK 2017/161 

“SPRK Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes 

kontroles sistēmas pieslēguma nodrošināšana pie interneta 

apmaiņas punkta komutatora” 

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:  

Nr Pretendents                                        
Piedāvātā cena EUR 

kopā bez PVN 

Iepirkuma 

daļa 

1. SIA “Santa Monica Networks” 3 999,96 4.daļa 

2. SIA “Telia Latvija”    5 124,00 3.daļa 

3. SIA “Latnet Serviss” 5 124,00 2.daļa 

4. SIA “Lattelecom” 5 124,00 1.daļa 

2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:  

2.1.Iepirkumu komisija var neizskatīt pretendenta piedāvājumu un noraida vai 

izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents:  

2.1.1. iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas; 

2.1.2. vispār nav sniedzis ziņas; 

2.1.3. piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši noteiktajām prasībām; 

2.1.4. pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu; 

2.2.saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs šī Iepirkuma ietvaros ir zemākā 

cena. 

2.3.par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši Iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no 

dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, un 

finanšu piedāvājumā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.    



3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav 

4. Par uzvarētāju noteiktais pretendents un tā salīdzinošās priekšrocības: 

Iepirkuma 

daļa 

Uzvarētāja 

nosaukums 
Salīdzinošās priekšrocības 

1.daļa SIA “Lattelecom” 

Iepirkuma komisija,  

1. ņemot vērā, ka SIA “Lattelecom” ir 

iesniegusi Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām atbilstošu piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumā piedāvātā cena nepārsniedz 

paredzamo līgumcenu un piedāvātā cena 

(EUR 5124,00) Iepirkuma 1.daļai ir zemākā; 

2. ņemot vērā, ka Iepirkumu komisija 

pārliecinājās, ka uz pretendentu - SIA 

“Lattelecom” neattiecas Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi; 

3. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

9.panta trīspadsmito daļu, kas noteic, ka 

Iepirkumu komisija par uzvarētāju 

Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts 

atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no 

dalības Iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu; 

4. saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 22.4.punktu, 

kas noteic, ka par uzvarētāju tiek atzīts 

pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām 

noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no 

dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, un 

finanšu piedāvājumā piedāvājis saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, 

5. ņemot vērā to, ka Regulatora 2013.gada 

19.decembra lēmums Nr.1/42 “Elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu 

metodika” noteic, ka interneta piekļuves 

pakalpojuma kvalitātes parametru mērījumus 

veic posmā no lietotāja galiekārtas līdz 

Latvijas interneta apmaiņas punktam un  SIA 

“Lattelecom” ir viens no četriem interneta 

apmaiņas punktu nodrošinātājiem Latvijā. Tā 



kā Regulatora kvalitātes kontroles serverim 

jābūt savienotam ar visiem četriem Latvijas 

interneta apmaiņas punktiem, lai nodrošinātu 

līdzvērtīgu un objektīvu kvalitātes rādītāju 

vērtējumu visu elektronisko sakaru 

komersantu sniegtajiem interneta piekļuves 

pakalpojumiem; 

nolemj: atzīt SIA “Lattelecom” par Iepirkuma 

1.daļas uzvarētāju un piešķirt tai tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu par kopējo līguma summu EUR 

5 124,00 (neskaitot PVN), nepārsniedzot SIA 

“Lattelecom” finanšu piedāvājumā norādītās 

cenas katrai pozīcijai, proti, ikmēneša abonēšanas 

maksa – EUR 427,00 un abonēšanas maksu 12 

(divpadsmit) mēnešiem – EUR 5 124,00. Līguma 

izpildes termiņš – 1 gads no līguma noslēgšanas 

dienas. 

 

2.daļa 
SIA “Latnet 

Serviss” 

Iepirkuma komisija, 

1. ņemot vērā, ka SIA “Latnet Serviss” ir 

iesniegusi Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām atbilstošu 

piedāvājumu, finanšu piedāvājumā 

piedāvātā cena nepārsniedz paredzamo 

līgumcenu un piedāvātā cena (EUR 

5124,00) Iepirkuma 2.daļai ir zemākā; 

2. ņemot vērā, ka Iepirkumu komisija 

pārliecinājās, ka uz pretendentu - SIA 

“Latnet Serviss” neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā 

noteiktie izslēgšanas nosacījumi; 

3. pamatojoties uz Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta trīspadsmito daļu, kas 

noteic, ka Iepirkumu komisija par 

uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, 

kurš izraudzīts atbilstoši Iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām un 

kritērijiem un nav izslēdzams no dalības 

Iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta astoto daļu; 

4. saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 

22.4.punktu, kas noteic, ka par uzvarētāju 

tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis 

atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām noformētu piedāvājumu, nav 



izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

astoto daļu, un finanšu piedāvājumā 

piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu, 

5. ņemot vērā to, ka Regulatora 2013.gada 

19.decembra lēmums Nr.1/42 

“Elektronisko sakaru pakalpojumu 

kvalitātes mērījumu metodika” noteic, ka 

interneta piekļuves pakalpojuma 

kvalitātes parametru mērījumus veic 

posmā no lietotāja galiekārtas līdz Latvijas 

interneta apmaiņas punktam un  SIA 

“Latnet Serviss” ir viens no četriem 

interneta apmaiņas punktu 

nodrošinātājiem Latvijā. Tā kā Regulatora 

kvalitātes kontroles serverim jābūt 

savienotam ar visiem četriem Latvijas 

interneta apmaiņas punktiem, lai 

nodrošinātu līdzvērtīgu un objektīvu 

kvalitātes rādītāju vērtējumu visu 

elektronisko sakaru komersantu 

sniegtajiem interneta piekļuves 

pakalpojumiem; 

nolemj: atzīt SIA “Latnet Serviss” par Iepirkuma 

2.daļas uzvarētāju un piešķirt tai tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu par kopējo līguma summu EUR 

5 124,00 (neskaitot PVN), nepārsniedzot SIA 

“Latnet Serviss” finanšu piedāvājumā norādītās 

cenas katrai pozīcijai, proti, ikmēneša abonēšanas 

maksa – EUR 427,00 un abonēšanas maksu 12 

(divpadsmit) mēnešiem – EUR 5 124,00. Līguma 

izpildes termiņš – 1 gads no līguma noslēgšanas 

dienas. 

 

3.daļa 
SIA “Telia 

Latvia” 

Iepirkuma komisija, 

1. ņemot vērā, ka SIA “Telia Latvija” ir 

iesniegusi Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām atbilstošu piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumā piedāvātā cena nepārsniedz 

paredzamo līgumcenu un piedāvātā cena 

(EUR 5124,00) Iepirkuma 3.daļai ir zemākā; 

2. ņemot vērā, ka Iepirkumu komisija 

pārliecinājās, ka uz pretendentu - SIA “Telia 

Latvija” neattiecas Publisko iepirkumu 



likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi; 

3. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

9.panta trīspadsmito daļu, kas noteic, ka 

Iepirkumu komisija par uzvarētāju 

Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts 

atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no 

dalības Iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu; 

4. saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 22.4.punktu, 

kas noteic, ka par uzvarētāju tiek atzīts 

pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām 

noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no 

dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, un 

finanšu piedāvājumā piedāvājis saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, 

5. ņemot vērā to, ka Regulatora 2013.gada 

19.decembra lēmums Nr.1/42 “Elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu 

metodika” noteic, ka interneta piekļuves 

pakalpojuma kvalitātes parametru mērījumus 

veic posmā no lietotāja galiekārtas līdz 

Latvijas interneta apmaiņas punktam un  SIA 

“Telia Latvia” ir viens no četriem interneta 

apmaiņas punktu nodrošinātājiem Latvijā. Tā 

kā Regulatora kvalitātes kontroles serverim 

jābūt savienotam ar visiem četriem Latvijas 

interneta apmaiņas punktiem, lai nodrošinātu 

līdzvērtīgu un objektīvu kvalitātes rādītāju 

vērtējumu visu elektronisko sakaru 

komersantu sniegtajiem interneta piekļuves 

pakalpojumiem; 

nolemj: atzīt SIA “Telia Latvija” par Iepirkuma 

3.daļas uzvarētāju un piešķirt tai tiesības slēgt 

iepirkuma līgumu par kopējo līguma summu EUR  

5 124,00 (neskaitot PVN), nepārsniedzot SIA 

“Telia Latvija” finanšu piedāvājumā norādītās 

cenas katrai pozīcijai, proti, ikmēneša abonēšanas 

maksa – EUR 427,00 un abonēšanas maksu 12 

(divpadsmit) mēnešiem – EUR 5 124,00. Līguma 

izpildes termiņš – 1 gads no līguma noslēgšanas 

dienas. 

 



4.daļa 

SIA “Santa 

Monica 

Networks” 

Iepirkuma komisija, 

1. ņemot vērā, ka SIA “Santa Monica 

Networks” ir iesniegusi Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām atbilstošu 

piedāvājumu, finanšu piedāvājumā piedāvātā 

cena nepārsniedz paredzamo līgumcenu un 

piedāvātā cena (EUR 3999,96) Iepirkuma 

4.daļai ir zemākā; 

2. ņemot vērā, ka Iepirkumu komisija 

pārliecinājās, ka uz pretendentu - SIA “Santa 

Monica Networks” neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā 

noteiktie izslēgšanas nosacījumi; 

3. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

9.panta trīspadsmito daļu, kas noteic, ka 

Iepirkumu komisija par uzvarētāju 

Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts 

atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no 

dalības Iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu; 

4. saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 22.4.punktu, 

kas noteic, ka par uzvarētāju tiek atzīts 

pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām 

noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no 

dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, un 

finanšu piedāvājumā piedāvājis saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, 

5. ņemot vērā to, ka Regulatora 2013.gada 

19.decembra lēmums Nr.1/42 “Elektronisko 

sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu 

metodika” noteic, ka interneta piekļuves 

pakalpojuma kvalitātes parametru mērījumus 

veic posmā no lietotāja galiekārtas līdz 

Latvijas interneta apmaiņas punktam un  SIA 

“Santa Monica Networks” ir viens no 

četriem interneta apmaiņas punktu 

nodrošinātājiem Latvijā. Tā kā Regulatora 

kvalitātes kontroles serverim jābūt 

savienotam ar visiem četriem Latvijas 

interneta apmaiņas punktiem, lai nodrošinātu 

līdzvērtīgu un objektīvu kvalitātes rādītāju 



vērtējumu visu elektronisko sakaru 

komersantu sniegtajiem interneta piekļuves 

pakalpojumiem, 

nolemj: atzīt SIA “Santa Monica Networks” par 

Iepirkuma 4.daļas uzvarētāju un piešķirt tai 

tiesības slēgt iepirkuma līgumu par kopējo līguma 

summu EUR  3999,96 (neskaitot PVN), 

nepārsniedzot SIA “Santa Monica Networks” 

finanšu piedāvājumā norādītās cenas katrai 

pozīcijai, proti, ikmēneša abonēšanas maksa – 

EUR 333,33 un abonēšanas maksu 12 

(divpadsmit) mēnešiem – EUR 3999,96. Līguma 

izpildes termiņš – 1 gads no līguma noslēgšanas 

dienas. 

 

5. Lēmuma pieņemšanas datums: 2017.gada 29.jūnijs. 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešajai daļai, 

pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams 

šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša 

laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var 

pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. 

Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums

