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Iepriekšējā redakcija
Nolikuma 1.4.punkts. Iepirkuma līguma darbības termiņš – 4
(četri) gadi no līguma noslēgšanas dienas (tehniskajā specifikācijā
definēto darbu, izņemot neobligāto darbu sadaļu, realizācija ir
jānodrošina 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas
dienas).

Spēkā esošā redakcija
Nolikuma 1.4.punkts. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš – 4
(četri) gadi no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas
(tehniskajā specifikācijā definēto darbu, izņemot neobligāto darbu
sadaļu, realizācija ir jānodrošina 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā
no vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas).

Nolikuma 2.2.punkts. Līguma slēdzējs ir Iekšlietu ministrijas Nolikuma 2.2.punkts. Vispārīgas vienošanās slēdzējs ir Iekšlietu
Informācijas centrs, reģ. Nr. 90000289913, adrese – Rīga, ministrijas Informācijas centrs, reģ. Nr. 90000289913, adrese –
Bruņinieku iela 72B, LV-1009.
Rīga, Bruņinieku iela 72B, LV-1009.
Nolikuma 3.4.punkts. Ja piedāvājumu konkursam iesniedz
personu apvienība, piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv
personu apvienību konkursā, nodrošinot konkursa ietvaros
informācijas apmaiņu ar komisiju. Personu apvienības dalībnieki
konkursam iesniegtajā piedāvājumā norāda arī katras personas
uzņemtos pienākumus paredzamā līguma saistību izpildē. Šo
informāciju paraksta katrs personu apvienības dalībnieks

Nolikuma 3.4.punkts. Ja piedāvājumu konkursam iesniedz
personu apvienība, piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv
personu apvienību konkursā, nodrošinot konkursa ietvaros
informācijas apmaiņu ar komisiju. Personu apvienības dalībnieki
konkursam iesniegtajā piedāvājumā norāda arī katras personas
uzņemtos pienākumus paredzamās vispārīgās vienošanās saistību
izpildē. Šo informāciju paraksta katrs personu apvienības
dalībnieks.
Nolikuma 3.5.punkts. Ja personu apvienību atzīst par konkursa Nolikuma 3.5.punkts. Ja personu apvienību atzīst par konkursa
uzvarētāju, dalībnieki pēc pasūtītāja pieprasījuma līdz līguma uzvarētāju, dalībnieki pēc pasūtītāja pieprasījuma līdz vispārīgās
slēgšanai izveido personālsabiedrību. Šo pieprasījumu pasūtītājs vienošanās slēgšanai izveido personālsabiedrību. Šo pieprasījumu
paziņo vienlaikus ar lēmumu par konkursa rezultātiem.
pasūtītājs paziņo vienlaikus ar lēmumu par konkursa rezultātiem.
Nolikuma 6.1.punkts. Iepirkuma priekšmets ir Iekšlietu ministrijas Nolikuma 6.1.punkts. Iepirkuma priekšmets ir SIRENE datuInformācijas centra Informācijas sistēmu un ar tām saistīto e- plūsmas informācijas sistēmas modernizācija un tās turpmākā
pakalpojumu uzturēšana un pilnveidošana uz četriem gadiem.
uzturēšana un pilnveidošana (t.sk. izmaiņu pieprasījumu
realizācija).
Nolikuma 7.1.punkts. Pakalpojumu sniegšana ir jāveic saskaņā ar
pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums)
un noslēgto līgumu (līguma projekts – nolikuma 3.pielikums).
Nolikuma 7.2.punkts. Tehniskajā specifikācijā nedefinēto izmaiņu
pieprasījumu realizācija ir jāveic saskaņā ar noslēgto pakalpojumu
līgumu (līguma projekts – nolikuma 3.pielikums).

Nolikuma 7.1.punkts. Pakalpojumu sniegšana ir jāveic saskaņā ar
pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums)
un noslēgto vispārīgo vienošanos (nolikuma 3.pielikums).
Nolikuma 7.2.punkts. Tehniskajā specifikācijā nedefinēto izmaiņu
pieprasījumu realizācija ir jāveic saskaņā ar noslēgto vispārīgo
vienošanos un attiecīgo pakalpojuma līgumu (nolikuma
3.pielikums).
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Nolikuma 8.16.punkts. Nav attiecināms.

Nolikuma 8.17. punkts. Nav attiecināms.
Nolikuma 8.18.punkts. Nav attiecināms.
Nolikuma 9.5.punkts. Ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājuma
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā
Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no
valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un
pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā
informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā
informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu
parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā (PIL
39.¹panta pirmās daļas 5.punkts).
Nolikuma 9.10.punkts. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju,
kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no
kopējās pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi nolikuma
9.2.– 9.7.punktos minētie nosacījumi (PIL 39.¹panta pirmās daļas
10.punkts).
Nolikuma 10.2.5.punkts. Pretendents līguma izpildē iesaista
vismaz 1 (vienu) projekta vadītāju, ar nosacījumu, ka speciālistam
ir:
Nolikuma 10.2.6.punkts. Pretendents līguma izpildē iesaista
vismaz 2 (divus) tīmekļa risinājumu programmētājus, ar
nosacījumu, ka speciālistiem ir:

Nolikuma 8.16. punkts. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD,
tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām
tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā
izvirzītajām prasībām, un par katru apakšuzņēmēju (ja tāds tiks
piesaistīts), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20
procenti no piedāvātās vispārīgās vienošanās vērtības.
Nolikuma 8.17.punkts. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu
ESPD par katru tās dalībnieku.
Nolikuma 8.18.punkts. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis
iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā
informācija ir pareiza.
Nolikuma 9.5.punkts. Ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājuma
iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu
vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas
dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no
valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un
pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā
informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā
informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu
parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā (PIL
39.¹panta pirmās daļas 5.punkts).
Nolikuma 9.10.punkts. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju,
kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no
kopējās vispārīgās vienošanās vērtības, ir attiecināmi nolikuma
9.2.– 9.7.punktos minētie nosacījumi (PIL 39.¹panta pirmās daļas
10.punkts).
Nolikuma 10.2.5.punkts. Pretendents vispārīgās vienošanās
izpildē (t.sk. tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildē)
iesaista vismaz 1 (vienu) projekta vadītāju, ar nosacījumu, ka
speciālistam ir:
Nolikuma 10.2.6.punkts. Pretendents vispārīgās vienošanās
izpildē (t.sk. tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildē)
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Nolikuma 10.2.7.punkts. Pretendents līguma izpildē iesaista
vismaz 1 (vienu) datu bāzu vadības sistēmas ekspertu, ar
nosacījumu, ka speciālistam ir:
Nolikuma 10.2.8.punkts. Pretendents līguma izpildē iesaista
vismaz 1 (vienu) lietojumprogammatūras serveru ekspertu, ar
nosacījumu, ka speciālistam ir:
Nolikuma 10.2.9.punkts. Pretendents līguma izpildē iesaista
vismaz 1 (vienu) testētāju, ar nosacījumu, ka speciālistam ir:
Nolikuma 10.3.punkts. . Ja pretendents līguma izpildē plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir
vienāda vai lielāka par 20% (divdesmit procentiem) no kopējās
iepirkuma līguma vērtības tad tas papildus iesniedz sekojošu
informāciju:
Nolikuma 10.5.2.punkts. Dokumentāli apliecinājumi par to, ka uz
pretendentu neattiecas nolikuma Error! Reference source not
found..punktā definētie izslēgšanas noteikumi (dokumentu
iesniegšana nav obligāta, bet tie tiks pieprasīti gadījumā, ja
iepirkuma komisijas pieņems lēmumu noslēgt iepirkuma līgumu ar
ārvalstīs reģistrētu pretendentu.
Nolikuma 13.3.punkts. Piedāvājuma nodrošinājumu tiem
pretendentiem, kas neuzvar konkursā, kā arī konkursa uzvarētājam
atdod tikai pēc līguma noslēgšanas ar konkursa uzvarētāju vai pēc
piedāvājuma nodrošinājuma termiņa beigām, vai pēc komisijas
lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras pārtraukšanu.
Nolikuma 13.4.2.punkts. Atsakās slēgt iepirkuma līgumu, ja
pasūtītājs atzīst pretendentu par uzvarējušu konkursā.

iesaista vismaz 2 (divus) tīmekļa risinājumu programmētājus, ar
nosacījumu, ka speciālistiem ir:
Nolikuma 10.2.7.punkts. Pretendents vispārīgās vienošanās
izpildē (t.sk. tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildē)
iesaista vismaz 1 (vienu) datu bāzu vadības sistēmas ekspertu, ar
nosacījumu, ka speciālistam ir:
Nolikuma 10.2.8.punkts. Pretendents vispārīgās vienošanās
izpildē (t.sk. tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildē)
iesaista vismaz 1 (vienu) lietojumprogammatūras serveru ekspertu,
ar nosacījumu, ka speciālistam ir:
Nolikuma 10.2.9.punkts. Pretendents vispārīgās vienošanās
izpildē (t.sk. tehniskajā specifikācijā definēto darbu izpildē)
iesaista vismaz 1 (vienu) testētāju, ar nosacījumu, ka speciālistam
ir:
Nolikuma 10.3.punkts. Ja pretendents vispārīgās vienošanās
izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vienāda vai lielāka par 20% (divdesmit
procentiem) no kopējās vispārīgās vienošanās vērtības tad tas
papildus iesniedz sekojošu informāciju:
Nolikuma 10.5.2.punkts. Dokumentāli apliecinājumi par to, ka uz
pretendentu neattiecas nolikuma Error! Reference source not
found..punktā definētie izslēgšanas noteikumi (dokumentu
iesniegšana nav obligāta, bet tie tiks pieprasīti gadījumā, ja
iepirkuma komisijas pieņems lēmumu noslēgt vispārīgo
vienošanos ar ārvalstīs reģistrētu pretendentu).
Nolikuma 13.3.punkts. Piedāvājuma nodrošinājumu tiem
pretendentiem, kas neuzvar konkursā, kā arī konkursa uzvarētājam
atdod tikai pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas ar konkursa
uzvarētāju vai pēc piedāvājuma nodrošinājuma termiņa beigām,
vai pēc komisijas lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras
pārtraukšanu.
Nolikuma 13.4.2.punkts. Atsakās slēgt vispārīgo vienošanos, ja
pasūtītājs atzīst pretendentu par uzvarējušu konkursā.
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Nolikuma 18.4.1.punkts. Kopējā līgumcena – līdz 40 punktiem;

Nolikuma 18.4.1.punkts. Kopējā finanšu piedāvājuma cena – līdz
40 punktiem;

Nolikuma 20.2.5.punkts. Pieņemt lēmumus, kā arī veikt citas
darbības saskaņā ar konkursa nolikumu, tajā skaitā pieņemt
lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt konkursu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu.

Nolikuma 20.2.5.punkts. Pieņemt lēmumus, kā arī veikt citas
darbības saskaņā ar konkursa nolikumu, tajā skaitā pieņemt
lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos vai izbeigt konkursu,
neizvēloties nevienu piedāvājumu;

Nolikuma 21.2.punkts. Komisija triju darba dienu laikā pēc
lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu pieņemšanas vienlaikus
(vienā dienā) informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu
attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

Nolikuma 21.2.punkts. Komisija triju darba dienu laikā pēc
lēmuma par vispārīgās vienošanās slēgšanu pieņemšanas
vienlaikus (vienā dienā) informē visus pretendentus par pieņemto
lēmumu attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu.

Nolikuma VII. sadaļa. Informācija par iepirkuma līgumu

Nolikuma VII. sadaļa. Informācija par vispārīgo vienošanos

Nolikuma 23. punkts. Līguma noslēgšana

Nolikuma 23. punkts. Vispārīgās vienošanās noslēgšana

Nolikuma 23.2.punkts. Iepirkuma līgumu pasūtītājs ar konkursa Nolikuma 23.2.punkts. Vispārīgo vienošanos pasūtītājs ar
uzvarētāju noslēdz, pamatojoties uz konkursa nolikumu un konkursa uzvarētāju noslēdz, pamatojoties uz konkursa nolikumu
pretendenta piedāvājumu.
un pretendenta piedāvājumu.
Nolikuma 23.3.punkts. Pasūtītājs iepirkuma līgumu ar konkursa Nolikuma 23.3.punkts. Pasūtītājs vispārīgo vienošanos ar
uzvarētāju noslēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc PIL konkursa uzvarētāju noslēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc
noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.
PIL noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.
Nolikuma 23.4.punkts. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt
iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt
līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai
pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts
lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis
zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, komisija pieņem
lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.

Nolikuma 23.4.punkts. Ja izraudzītais pretendents, kam ir
saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atsakās slēgt vispārīgo
vienošanos ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt
vienošanos ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir ieguvis
maksimālo punktu skaitu vai pārtraukt konkursu, neizvēloties
nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt vispārīgo
vienošanos ar nākamo pretendentu, kam ir maksimālais punktu
skaits, bet tas atsakās vispārīgo vienošanos slēgt, komisija pieņem
lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu
piedāvājumu.

Nolikuma 23.5.punkts. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma
noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu,
komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku
kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt

Nolikuma 23.5.punkts. Pirms lēmuma pieņemšanas par vispārīgās
vienošanās noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums
ieguvis maksimālo punktu skaitu, komisija izvērtē, vai tas nav
uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto
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iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, komisija ir tiesīga
pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja
nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais
pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar
sākotnēji izraudzīto pretendentu, komisija pieņem lēmumu
pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

pretendentu, kurš atteicās slēgt vispārīgo vienošanos ar pasūtītāju.
Ja nepieciešams, komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā
pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka
tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji
izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par
vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu,
komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru,
neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Nolikuma 23.6.punkts. Iepirkuma līguma projekts ir nolikuma Nolikuma 23.6.punkts. Vispārīgās vienošanās projekts ir
neatņemama sastāvdaļa (3.pielikums).
nolikuma neatņemama sastāvdaļa (3.pielikums).
Finanšu piedāvājumā atsauce. 1Pretendentam savā finanšu
piedāvājumā ir jānorāda viena cilvēkdienas likme visiem tehniskās
specifikācijas darbiem (t.sk. vēlamajiem darbiem). Norādītā vienas
cilvēkdienas likme darbosies visas vispārīgās vienošanās laikā, kā
maksimāli pieļaujamā vienas cilvēkdienas cena (ja pasūtītājam
radīsies nepieciešamība realizēt tehniskajā specifikācijā
neparedzētos izmaiņu pieprasījumus .

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Finanšu piedāvājumā atsauce. 1 Pretendentam savā finanšu
piedāvājumā ir jānorāda viena cilvēkdienas likme visiem tehniskās
specifikācijas darbiem (t.sk. vēlamajiem darbiem). Norādītā vienas
cilvēkdienas likme, darbosies visas vispārīgās vienošanās laikā, kā
maksimāli pieļaujamā vienas cilvēkdienas cena (ja pasūtītājam
radīsies nepieciešamība realizēt tehniskajā specifikācijā
neparedzētos izmaiņu pieprasījumus). Maksimālās cilvēkdienas
likmi, puses var pārskatīt vienīgi vispārīgās vienošanās 2.2.punktā
noteiktajā kārtībā.

M.Harčenko
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