Ar IeM Informācijas centra 2017.gada 14.jūnija rīkojumu Nr. R–183 „Par
publiskā iepirkuma komisijas izveidi” izveidotās iepirkuma komisijas
atklāta konkursa

„Iekšlietu ministrijas Cisco IP telefonijas sistēmas tehniskā
atbalsta pakalpojumu iegāde uz 3 (trīs) gadiem”
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rīgā,

16.08.2017.

1) Iepirkuma identifikācijas numurs: IeM IC 2017/9
2) Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss
3) Līguma priekšmets
Iepirkuma priekšmets „Iekšlietu ministrijas Cisco IP telefonijas sistēmas tehniskā atbalsta
pakalpojumu iegāde uz 3 (trīs) gadiem”.

4) 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
Māris Harčenko
+37167208775
+371 67208219
iepirkumi@ic.iem.gov.lv

5) Paziņojums par līgumu:




iepriekšējais informatīvais paziņojums: nav attiecināms,
paziņojums par līgumu IUB tīmekļvietnē - 24.06.2017.,
paziņojums par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī - 24.06.2017.

6) Lēmuma pieņemšanas datums: 16.08.2017.
7) Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums
Iepirkumu komisijas sastāvs ir apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra
2017.gada 14.jūnija rīkojumu Nr.R–183 „Par publiskā iepirkuma komisijas izveidi”.
Iepirkuma komisija sastāv no 5 komisijas dalībniekiem un protokolista:
Māris Harčenko

Komisijas priekšsēdētājs – Iepirkumu nodaļas vadītājs;

Ilze Eiduka

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Iepirkumu nodaļas iepirkumu
speciāliste;
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Arnis Brūvers
Anatolijs Savčuks
Ēvalds Utināns
Madara Priede

IKT departamenta Telekomunikāciju nodaļas telekomunikāciju
inženieris;
IKT departamenta Telekomunikāciju nodaļas telekomunikāciju
inženieris;
IKT
departamenta
Telekomunikāciju
nodaļas
telefona
komunikāciju inženieris;
Komisijas protokoliste – Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste.

8) Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs:
Signe Koritko – Juridiskās nodaļas vadītāja.

9) Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš
Pretendentu piedāvājumu iesniegšana: līdz 03.08.2017., plkst. 10.00 Bruņinieku ielā
72B, 309. kab., iesniedzot personīgi vai atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu.

10) Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks
Piedāvājumu atvēršana: 03.08.2017., plkst. 10.00; Bruņinieku ielā 72B, 302.kab.

11) Finanšu piedāvājuma cenas
Nr.
1.

Pretendenta juridiskās personas
nosaukums
SIA “Santa Monica Networks”

Kopējā piedāvājuma cena EUR (bez
PVN)
378 530,28

12) Piedāvājuma izvēles kritēriji
Saimieciski visizdevīgākais piedāvājums izmantojot:
 kritērijus, kas noteikti atklāta konkursa nolikuma 15.4.punktā,
 metodiku, kas noteikta atklāta konkursa nolikuma 15.5.punktā.

13) Komisijas kopējais pārskats par piedāvājuma vērtēšanu
Kritēriji / Pretendenta nosaukums
Pretendenta piedāvājuma atbilstība noformējuma prasībām
Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstība nolikuma (tehniskās
specifikācijas) prasībām
Pretendenta piedāvājuma atbilstība atlases prasībām
Pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstība noteiktajām prasībām
Pēc visiem punktiem

SIA “Santa Monica
Networks”
Atbilst
Atbilst
Atbilst
Atbilst
Atbilst

15) Pamatojums iepirkuma procedūras turpināšanai (saskaņā ar Ministru
Kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 19.punktu)
Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu nepārtraukt iepirkuma procedūru, jo
iepirkuma nolikumā ietvertās atlases prasības ir objektīvas, samērīgas un neierobežo
konkurenci. Atlases prasības ir noteiktas ņemot vērā tehniskos risinājumus, kuri tiek pielietoti
pasūtītāja izmantotajā telekomunikācijas sistēmā. Speciālistu kvalifikācijas prasības ir
pamatotas, lai nodrošinātu konkrētas funkcijas darbā ar konkrētu (Cisco UCM un VMware)
risinājumu: atbalsta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšana; kopējā tīkla un drošības sistēmu
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infrastruktūras apkalpošana, Microsoft serveru platformas uzturēšana un integrācija ar citām
pasūtītāja rīcībā esošām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sistēmām, virtuālo serveru
darbības nodrošināšana, konfirgurēšana un savstarpējā savienošana. Papildus nolikums
paredzēja arī ekvivalentu sertifikātu iesniegšanas iespējamību. Nolikumā izvirzītās
pretendentu atlases prasības nav pārmērīgas un ir nepieciešamas, lai pārliecināties par
pretendenta spēju realizēt iepirkuma priekšmetu pienācīgā kvalitātē.
No ieinteresētajiem piegādātājiem netika saņemti jautājumi vai iebildumi par
pretendentiem noteiktajām kvalifikācijas prasībām, kas liecina par kvalifikācijas prasību
atbilstību iepirkuma priekšmetam un apjomam. Komisijai nav zināmi iemesli, kādēļ savus
piedāvājumus neiesniedza citi pretendenti.

16) Tā pretendenta nosaukums ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu
Komisija nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
iesniegušo pretendentu - SIA “Santa Monica Networks” (reģ.nr. 40003629130), kuras
piedāvājuma summa ir EUR 378 530,28 (bez PVN).
Pretendenta piedāvājums atbilstoši konkursa nolikuma 15.5.apakšpunktā noteiktajai
metodikai ir novērtēts ar 90 (deviņdesmit) punktiem, t.sk., 90 (deviņdesmit) punktiem par
zemāko piedāvāto līgumcenu un 0 (nulle) punktiem par piedāvāto speciālistu kvalifikāciju.

17) Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai
Nav attiecināms, interešu konflikti iepirkuma norises gaitā netika konstatēti.

Pielikumā:
1) Iepirkuma komisijas sēžu protokoli Nr.1. – Nr.4

Komisijas
priekšsēdētājs:
Māris Harčenko
Komisijas
priekšsēdētāja
vietnieks:
Ilze Eiduka
Komisijas
dalībnieki:
Anatolijs Savčuks
Ēvalds Utināns

Komisijas
protokoliste
Madara Priede

Amats:
Iepirkumu nodaļas vadītājs

Iepirkumu nodaļas iepirkumu
speciāliste
IKT departamenta Telekomunikāciju
nodaļas telekomunikāciju inženieris
IKT departamenta Telekomunikāciju
nodaļas telefona komunikāciju
inženieris
Iepirkumu nodaļas iepirkumu
speciāliste

Paraksts:

