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Atklāta konkursa “Komersantu informācijas ievades un apstrādes 

sistēmas (IIAS) pilnveidošana un uzturēšana”  

Iepirkuma Nr. SPRK 2018/340  

ZIŅOJUMS 

1. Pasūtītāja nosaukums: 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 

2. Pasūtītāja adrese: 

Ūnijas iela 45, Rīga, LV - 1039 

3. Iepirkuma identifikācijas numurs: 

SPRK 2018/340 

4. Iepirkuma procedūras veids: 

Atklāts konkurss (Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmā daļa 1.punkts). 

5. Līguma priekšmets: 

Komersantu informācijas ievades un apstrādes sistēmas (IIAS) pilnveidošana un 

uzturēšana (līdz 99000,00 EUR bez PVN). 

6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja publikāciju vadības sistēmā: 

10.09.2018. 

7. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats, iepirkuma 

procedūras dokumentācijas sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Iepirkuma komisija izveidota ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

2018. gada 29. maija rīkojumu Nr. 44 “Par iepirkuma komisijas izveidošanu 

atklātam konkursam “Komersantu informācijas ievades un apstrādes sistēmas (IIAS) 

pilnveidošana un uzturēšana””. 

 Iepirkuma komisijas sastāvs: 

1) Dita Jansone, Administratīvā departamenta direktore, Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja; 

2) Didzis Šapkus, Informācijas sistēmu departamenta informācijas tehnoloģiju 

projektu vadītājs, Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

3) Artis Zverovs, Administratīvā departamenta Tehniskā nodrošinājuma nodaļas 

vadītāja p.i., Iepirkuma komisijas loceklis; 
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4) Jānis Stepiņš, Juridiskā departamenta Vispārīgo lietu nodaļas vadītāja p.i., 

Iepirkuma komisijas loceklis; 

5) Anna Pelša, Administratīvā departamenta Tehniskā nodrošinājuma nodaļas 

galvenā iepirkumu un līgumu speciāliste, Iepirkuma komisijas locekle un 

sekretāre. 

Iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

1) Līga Novada, Informācijas sistēmu departamenta informācijas tehnoloģiju 

projektu vadītāja, pieaicinātā eksperte (darbiniece); 

2) Linda Siliņa, Informācijas sistēmu departamenta direktore (piedalījās iepirkuma 

procedūras nolikuma sagatavošanā). 

8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

03.10.2018. plkst. 14:00. 

9. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās 

cenas: 

Nosaukums Piedāvātā cena 

SIA “E-Synergy” 25,00 (EUR bez PVN par vienu 

cilvēkstundu ) 
 

10. Piedāvājumu atvēšanas vieta, datums un laiks: 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 2018.gada 3.oktobrī plkst. 14:00 Ūnijas 

ielā 45, Rīgā, LV - 1039, piedāvājumu atverot Elektronisko iepirkumu sistēmas 

www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 

11. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības, piedāvātā līgumcena, piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums 

un piedāvājuma izvēles pamatojums: 

Nosaukums Piedāvātā cena 

SIA “E-Synergy” 25,00 (EUR bez PVN par vienu 

cilvēkstundu ) 

 

Piedāvājuma vērtējuma kopsavilkums: 

 

Nr. 

p.k. 
Kritērijs 

Piešķirto 

punktu skaits 

1. Cilvēkstundas cena 55 punkti 

2. Pasūtītāja un Izpildītāja sadarbības procesa noteiktība 15 punkti 

3. Piedāvāto speciālistu kvalifikācija  

3.1. Pieredze Valsts informācijas sistēmu savietotāja (VISS) izmantošanā 8 punkti 

3.2. Pieredze darbā ar BIRT atskaišu rīku 5 punkti 

http://www.eis.gov.lv/
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4. Piegādātāja piedāvātās pieteikumu tiešsaistes sistēmas iespējas  

4.1. Pieteikumu tiešsaistes sistēmas maksimālais  

Pasūtītāja lietotāju skaits 

2 punkti 

4.2. Pieteikuma reģistrācija 1 punkts 

4.3. Pieteikuma apstrāde 1 punkts 

4.4. Pieteikuma slēgšana 1 punkts 

5. Pretendenta darbinieku kvalifikācija 5 punkti 

6. Pakalpojumu pieejamība ārpus Pasūtītāja darba laika 5 punkti 

 Kopā 98 punkti 

Iepirkuma komisija, ņemot vērā: 

1) ka SIA "E-Synergy" un tā iesniegtais piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma 

prasībām; 

2) ka SIA "E-Synergy" piedāvājums ir novērtēts kā saimnieciski izdevīgākais ar 

Iepirkuma komisijas locekļu vidējo vērtējumu piedāvājumam – 98 punkti, 

3) ka piedāvātais maksimālais cilvēkstundu skaits iekļaujas maksimālās paredzamās 

līgumcenas (līdz 99000,00 EUR bez PVN) ietvaros, 

4) ka pretendents - SIA "E-Synergy" nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas nosacījumiem; 

5) ka pretendents - SIA "E-Synergy" nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā 11.1 panta 

nosacījumiem; 

6) Publisko iepirkumu likuma 26. un 51.pantā noteikto; 

7) Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto likuma mērķi - nodrošināt: 

7.1.) iepirkumu atklātumu; 

7.2.) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 

7.3.) pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku, 

 

kā arī pamatojoties uz  

 

8) Iepirkuma nolikuma 16.2.5.2.punktu, kurš noteic, ka “par 1 (vienu) saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts 1 (viens) piedāvājums, kurš būs ieguvis 

visaugstāko vidējo kopvērtējumu, t.i., lielāko punktu skaitu”; 

9) Iepirkuma nolikuma 17.1. punktu, kurš noteic, ka Iepirkuma “komisija izvēlas 

saimnieciski visizdevīgāko no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, nav 

atzīts par nepamatoti lētu un atbilst pasūtītāja finanšu iespējām”; 

10) Iepirkuma nolikuma 19.1.2.punktu, kurš noteic, ka “komisija lēmumus pieņem 

sēdēs. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas 

locekļu, bet ne mazāk kā (4 četri) locekļi”; 

11) Iepirkuma nolikuma 19.1.3.punktu, kurš noteic, ka Iepirkuma komisija pieņem 

lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, 

izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss”; 

 

nolēma: atzīt pretendentu SIA "E-Synergy" par uzvarētāju un piešķirt pretendentam 

SIA "E-Synergy"  iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Iepirkuma 

nolikuma nosacījumiem par kopējo līgumcenu līdz 99000,00 EUR bez PVN. 

12. Informācija par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents 

plānojis nodot apakšuzņēmējam, kā arī apakšuzņēmēja nosaukums: 

Nav. 
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13. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par 

katru Iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

Nav noraidīto pretendentu un Iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošo 

piedāvājumu. 

14. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs – pamatojums 

iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: 

Izvirzītās pretendenta atlases prasības atbilst iepirkuma priekšmeta veidam, 

apjomam, paredzamajai līgumcenai, iepirkuma līguma izpildes termiņam, iepirkuma 

līguma izpildei izmantojamajām pasūtītāja tehnoloģijām. Iepirkuma procedūras 

ietvaros nav saņemti jautājumi vai iebildumi vai komentāri par izvirzītajām 

pretendentu atlases prasībām 

15. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja Iepirkumu komisija atzinusi 

piedāvājumu par nepamatoti lētu: 

Iepirkuma komisija nav atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu. 

16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. 

Interešu konflikti nav konstatēti. Iepirkuma komisijas locekļi, eksperts un 

darbinieks parakstīja apliecinājumu par ne ieinteresētību. 

2018. gada 30. novembrī. 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks   ________________            /D. Šapkus/ 


