Lēmums par iepirkuma rezultātiem

„Pieteikumu apstrādes sistēmas izvērtējums un
attīstības koncepcijas izstrāde“
(ID Nr. IeM IC 2017/15)
Rīgā,

2018.gada 20.februārī

1. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Nr. IeM IC 2017/15
2. Pasūtītājs un līgumslēdzēja iestāde:
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Reģ. apl. Nr. 90000289913), Bruņinieku iela
72B, Rīga, LV-1009
3. Iepirkuma komisija:
Izveidota saskaņā ar Informācijas centra 2017.gada 23.oktobra rīkojumu Nr.R-335, tās
sastāvs,Komisijas priekšsēdētāja:
Ilze Eiduka

- Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste

Komisijas dalībnieki:
Raimonds Reinicāns
Inatrs Ločmelis

- Pakalpojumu attīstības nodaļas vadītāja vietnieks;
- Priekšnieka vietnieks informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju jautājumos.

Komisijas protokolists:
Madara Priede

- Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste.

4. Iepirkuma priekšmets:
Pieteikumu apstrādes sistēmas izvērtējums un attīstības koncepcijas izstrāde.

5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, termiņš, datums un laiks:
Izsludināšanas datums

26.10.2017.

Piedāvājumu iesniegšana

Līdz 06.11.2017. pulksten 10.30

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

06.11.2017. pulksten 10.30

Līguma izpildes sākums

No līguma parakstīšanas dienas

Līguma darbības termiņš

4 mēneši

6. Piedāvājumu izvēles kritēriji:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums pēc izvēles kritērijiem – kopējais
finanšu piedāvājums (līdz 40 punktiem) un piedāvātā pakalpojuma kvalitāte (līdz 60
punktiem), saskāņā ar novērtēšanas metodiku, kas noteikta iepirkuma nolikuma
14.2.punktā.
7. Iesniegto piedāvājumu saraksts:
Kopējā
Uzņēmuma
Iesniegšanas
piedāvājuma
Reģ.nr.
Adrese
nosaukums
laiks
summa EUR (bez
PVN)
Elijas iela 17-8, Rīga, 06.11.2017.
40 000,00
SIA “Analytica” 40003823267
LV-1050
10:08

8. Ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai
pretendentam piedalīšanās iepirkuma procedūru ir atteikta, - šāda lēmuma cēloņi
un pamatojums:
8.1. Par noformējuma prasībām noraidīts: nav.
8.2. Pretendentu atlasē noraidīts: nav.
8.3. Kā tehniskajai specifikācijai neatbilstošs noraidīts: nav.
8.4. Pretendenti, kuru piedāvājumos konstatētas aritmētiskās kļūdas: nav.
8.5. Pretendentu piedāvājumi, kuri noraidīti par nepamatoti zemām cenām: nav.
8. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:
SIA “Analytica”, reģ.nr. 40003823267, Elijas iela 17-8, Rīga, LV-1050, ar finanšu
piedāvājuma summu 40 000,00 euro (bez PVN), pamatojoties uz apstākļiem, ka
piedāvājums atbilst visām izvirzītajām noformējuma, atlases un tehniskajām prasībām un
pretendenta finanšu piedāvājums ir atzīts par lētāko (ieguvis 100 punktus atbilstoši
iepirkuma nolikuma 14.2.punktā iekļautajai vērtēšanas metodikai). Citu pretendentu
piedāvājumi dalībai iepirkumā iesniegti netika.
Komisijas priekšsēdētāja I.Eiduka
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