Ar IeM Informācijas centra 2017.gada 02.maija rīkojumu Nr. R–127 „Par
publiskā iepirkuma komisijas izveidi” izveidotās iepirkuma komisijas
atklāta konkursa

“Iekšlietu ministrijas videonovērošanas sistēmu modernizācijas
un izbūves pakalpojumu iegāde uz 4 gadiem”
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rīgā,

04.07.2017.

1) Iepirkuma identifikācijas numurs: IeM IC 2017/7
2) Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais
paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā:
lēmuma pieņemšanas datums: 04.07.2017;
paziņojums par līgumu: 26.05.2017;
iepriekšējais informatīvais paziņojums: nav attiecināms.

3) Pasūtītāja nosaukums
Pasūtītāja nosaukums
Adrese
Reģ. nr.
Kontaktpersona
Tālruņa Nr.
Faksa Nr.
e-pasta adrese

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Bruņinieku 72B, Rīga LV1009
90000289913
Pakalpojumu dienests
+371 67208775
+371 67208219
pd@ic.iem.gov.lv.

4) Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums
Iepirkumu komisijas sastāvs ir apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
2017.gada 02.maija rīkojumu Nr.R–127 „Par publiskā iepirkuma komisijas izveidi”.
Iepirkuma komisija sastāv no 5 komisijas dalībniekiem un protokolista:
Komisijas priekšsēdētājs – Iepirkumu nodaļas vadītājs;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece - Iepirkumu nodaļas iepirkumu
speciāliste;
IeM Informācijas centra priekšnieka vietnieks;
Intars Ločmelis
Raimonds Reinicāns (līdz IeM Informācijas centra Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītāja
vietnieks;
03.07.2017.)
Māris Harčenko
Ilze Eiduka

Emīls
Zeliksons
03.07.2017.)
Jānis Ungurs
Madara Priede

(no IKT departamenta infrastruktūras uzturēšanas un attīstības nodaļas
vecākais datortīkla administrators;
IKT departamenta Telekomunikāciju nodaļas telekomunikāciju
inženieris;
Komisijas protokolists – Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste.

5) Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts
Iepirkuma priekšmets “Iekšlietu ministrijas videonovērošanas sistēmu modernizācijas un

2
izbūves pakalpojumu iegāde uz 4 gadiem”.

7) Piedāvājuma izvēles kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

8) Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš
Pretendentu piedāvājumu iesniegšana: līdz 13.07.2017, plkst. 10.00 Bruņinieku ielā 72B, 309.
kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu.

9) Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks
Piedāvājumu atvēršana: 13.07.2017., plkst. 10.00; Bruņinieku ielā 72B, 302.kab.

10) Piedāvājumu atvēršanā klātesošo personu vārds, uzvārds un amats
nav attiecināms.

11) Finanšu piedāvājuma cenas
nav attiecināms.

12) Komisijas kopējais pārskats par piedāvājuma vērtēšanu
nav attiecināms.

13) Komisijas kopējais pārskats nosakot saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu
nav attiecināms.

14) Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu
nav attiecināms.

15) Cita informācija
Iepirkuma komisija 04.07.2017. pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu “Iekšlietu ministrijas
videonovērošanas sistēmu modernizācijas un izbūves pakalpojumu iegāde uz 4 gadiem”, jo tā
nolikumā ir jāveic būtiski grozījumi, kas saskaņā ar PIL 35.panta 3.daļu nav pieļaujami.

Pielikumā:
1) Iepirkuma komisijas sēžu protokoli Nr.1. – Nr.6.
Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Harčenko
Komisijas priekšsēdētāja
vietniece:
Ilze Eiduka
Komisijas dalībnieki:
Emīls Zeliksons
Jānis Ungurs
Komisijas protokoliste:
Madara Priede

Amats:
Iepirkumu nodaļas vadītājs
Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste
IKT departamenta infrastruktūras
uzturēšanas un attīstības nodaļas vecākais
datortīkla administrators
IKT departamenta Telekomunikāciju
nodaļas telekomunikāciju inženieris
Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste

Paraksts:

