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Paziņojums par lēmumu 

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam) 

iepirkumā „Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas 

pieslēguma nodrošināšana Latvijas Interneta apmaiņas punktiem – 

LIX (Latvia Internet Exchange) komutatoriem un SMILE (Santa 

Monica Internet Local Exchange) komutatoram”  

SPRK 2016/133 
Publicēts: 21.06.2016. 

1. Pasūtītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. 

2. Pasūtītāja reģ. Nr.: 90001162258 

3. Pasūtītāja adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV- 1039 

4. Iepirkums:  

  

 

 
 

 

5. Iepirkuma identifikācijas numurs: SPRK 2016/133 
 

6. Paredzamā iepirkuma priekšmets un apjoms: Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijas interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles 

sistēmas pieslēguma nodrošināšana Latvijas Interneta apmaiņas punktiem – LIX 

(Latvia Internet Exchange) komutatoriem un SMILE (Santa Monica Internet Local 

Exchange) komutatoram. 
 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš 

iesniedzis atbilstoši noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu un finanšu 

piedāvājumā piedāvājis zemāko cenu; 

 

8. Pretendentu piedāvātās cenas: 
 

Nr. Pretendents 

Iepirkuma daļa 

atbilstošai 

tehniskajai 

specifikācijai 

Piedāvātā cena 

EUR kopā bez 

PVN 

1. SIA “Lattelecom” 1. 3384,00 

2. SIA “Latnet Serviss” 2. 3384,00 

3. SIA “Santa Monica Networks” 4. 3999,96 

9. Noraidītie pretendenti, to noraidīšanas iemesli: nav 
 

10. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas datums: 21.06.2016. 
 

11. Par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības: 

Iepirkuma 1.daļa: SIA “Lattelecom” iesniegusi Iepirkuma prasībām atbilstošu 

piedāvājumu, Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena nepārsniedz paredzamo līgumcenu 

un attiecībā uz Iepirkuma 1.daļu ir zemākā piedāvātā cena. 

Būvdarbi  

Piegāde  

Pakalpojumi  X 
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Iepirkuma 2.daļa: SIA “Latnet Serviss” iesniegusi Iepirkuma prasībām atbilstošu 

piedāvājumu, Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena nepārsniedz paredzamo līgumcenu 

un attiecībā uz Iepirkuma 2.daļu ir zemākā piedāvātā cena. 

Iepirkuma 3.daļa: par attiecīgo Iepirkuma daļu nav iesniegts neviens piedāvājums – 

Iepirkumu komisija nolēma pārtraukt iepirkuma procedūru Iepirkuma 3.daļā. 

Iepirkuma 4.daļa: SIA “Santa Monica Networks” iesniegusi Iepirkuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu, Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena nepārsniedz paredzamo 

līgumcenu un attiecībā uz Iepirkuma 4.daļu ir zemākā piedāvātā cena 

12. Iepirkuma līgums tiek slēgts par kopējo līguma summu līdz 3999,99 EUR bez PVN, 

nepārsniedzot pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas katrai pozīcijai 

(Finanšu piedāvājuma tabula). Minētā līguma summa var tikt nesasniegta, bet 

nedrīkst būt pārsniegta. Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši. 
 

13. Pasūtītāja kontaktpersona: Administratīvā departamenta Tehniskā 

nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. Artis Zverovs, tālrunis – 67097257, e-pasta 

adrese: Artis.Zverovs@sprk.gov.lv.  
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