Ar IeM Informācijas centra 2017.gada 22.augusta rīkojumu Nr. R–233 „Par
publiskā iepirkuma komisijas izveidi” izveidotās iepirkuma komisijas
sarunu procedūras

“Datortehnikas iekārtu diagnostika, defektācija, remonts un
utilizācija, kā arī datortehnikas rezerves daļu iegāde un piegāde uz
trim gadiem”
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rīgā,

19.10.2017.

1) Iepirkuma identifikācijas numurs: IeM IC 2017/11
2) Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra
3) Vispārīgās vienošanās priekšmets
Iepirkuma priekšmets “Datortehnikas iekārtu diagnostika, defektācija, remonts un utilizācija, kā arī
datortehnikas rezerves daļu iegāde un piegāde uz trim 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 - nav attiecināms,
paziņojums par līgumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī - nav attiecināms.

6) Lēmuma pieņemšanas datums: 19.10.2017.
7) Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums
Iepirkumu komisijas sastāvs ir apstiprināts ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 2017.gada
22.augusta rīkojumu Nr.R–233 „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;

2
Artūrs Pokšāns

Tehniskā servisa nodaļas vadītāja vietnieks;

Oskars Suvorovs

Pakalpojumu attīstības nodaļas IT pakalpojumu pārvaldības
procesu konsultants;
IKT departamenta infrastruktūras uzturēšanas un attīstības nodaļas
vecākais datortīkla administrators;
Komisijas protokoliste – Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste.

Romans Rudzītis
Madara Priede

8) Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs:
Nav attiecināms.

9) Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš
Pretendentu piedāvājumu iesniegšana: līdz 25.09.2017., 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: 25.09.2017., plkst. 10.00; Bruņinieku ielā 72B, 302.kab.

11) Finanšu piedāvājuma cenas
Savus finanšu piedāvājumus iesniedza visi uzaicinātie pretendenti.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Pretendenta juridiskās
personas nosaukums
SIA “LDC Datortehnika”
SIA “Multisitēma Rīga”
SIA “Print&Serviss”
SIA “ATEA”
AS “Capital”

Piedāvājuma cena EUR (bez PVN)
Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
sadaļā 'Preces'
sadaļā 'Pakalpojumi'
18 649,52
184,90
22 490,61
51,00
20 299,99
33,77
23 235,08
33,92
20 112,21
33,00

12) Piedāvājuma izvēles kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums
procedūras nolikuma 15.4.punktā.

izmantojot kritērijus, kas noteikti sarunu

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

SIA “LDC
Datortehnika”

SIA
“Multisitēma
Rīga”

SIA “Print &
Serviss”

SIA “ATEA”

AS “Capital”

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Atbilst

Neatbilst

Neatbilst

Neatbilst

Atbilst

Neatbilst

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Atbilst

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Atbilst

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Atbilst

Nav
attiecināms

Nav
attiecināms

Neatbilst

Neatbilst

Atbilst

Neatbilst

Neatbilst
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16) Tā pretendenta nosaukums ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu
Komisija pieņēma lēmumu slēgt vispārīgo vienošanos ar pretendentu – personu SIA “Print
& Serviss” (reģ.nr. 41503049293) ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 94
(deviņdesmit četrus) punktus, t.sk., 60 (sešdesmit) punktus par zemāko piedāvāto līgumcenu
finanšu piedāvājumā sadaļā “Preces”, 10 (desmit) punktus par zemāko piedāvāto līgumcenu finanšu
piedāvājumā sadaļā “pakalpojumi” un 24 (divdesmit četrus) punktus par piedāvātās datortehnikas
rezerves daļu tiešsaistes pasūtījuma sistēmas funkcionalitāti).

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

18) Iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas punktu
Ņemot vērā atklāta konkursa IeM IC 2017/8 "Datortehnikas iekārtu diagnostika, defektācija,
remonts un utilizācija, kā arī datortehnikas rezerves daļu iegāde un piegāde uz trim gadiem"
rezultātus, sarunu procedūra rīkota saskaņā ar PIL 8.panta septītās daļas 1.punktu.

Pielikumā:
1) Iepirkuma komisijas sēžu protokoli Nr.1. – Nr.6

Komisijas
priekšsēdētājs:
Māris Harčenko
Komisijas
dalībnieki:
Artūrs Pokšāns
Oskars Suvorovs
Romans Rudzītis

Komisijas
protokoliste
Madara Priede

Amats:
Iepirkumu nodaļas vadītājs
Tehniskā servisa nodaļas vadītāja
vietnieks
Pakalpojumu attīstības nodaļas IT
pakalpojumu pārvaldības procesu
konsultants
IKT departamenta infrastruktūras
uzturēšanas un attīstības nodaļas
vecākais datortīkla administrators
Iepirkumu nodaļas iepirkumu
speciāliste

Paraksts:

