Lēmums par iepirkuma rezultātiem
„Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz 2 gadiem”
(ID Nr. IeM IC 2018/15)
Rīgā,

2018.gada 16.oktobrī

1. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Nr. IeM IC 2018/15
2. Pasūtītājs un līgumslēdzēja iestāde:
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – Centrs), Reģ. apl. Nr.
90000289913, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009
3. Iepirkuma komisija:
Izveidota saskaņā ar Centra 2018.gada 12.septembra rīkojumu Nr.R-309.
4. Iepirkuma priekšmets:
Izsaucēja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz 2 gadiem.
5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, termiņš, datums un laiks:
Izsludināšanas datums

19.09.2018.

Piedāvājumu iesniegšana

Līdz 02.10.2018. pulksten 11.00

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

02.10.2018. pulksten 11.00

Līguma izpildes sākums

No līguma parakstīšanas dienas

Līguma darbības termiņš

24 mēnešus no līguma noslēgšanas dienas

6. Piedāvājumu izvēles kritēriji:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
51.panta otrās daļas pirmajam punktam un iepirkuma nolikuma 14.3.punktam.
7. Iesniegto piedāvājumu saraksts:

Uzņēmuma
nosaukums

Reģ.nr.

Adrese

Piedāvājuma cena EUR (bez
PVN)
Izsaucēja
atrašanās
Iesniegšanas
Izsaucēja
vietas datu
laiks
atrašanās vietas
bāzes
datu bāzes
saskarnes
uzturēšana
izmaiņu
nodrošināšana

SIA
“Euroscreen”

40003380763

Brīvības gatve
235, Rīga, LV1006

02.10.2018.
10:30

14 160,00

6 720,00

8. Ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai
pretendentam piedalīšanās iepirkuma procedūru ir atteikta, - šāda lēmuma cēloņi
un pamatojums:
8.1.Kā noformējuma prasībām noraidīti: nav.
8.2.Pretendentu atlasē noraidīts: nav.
8.3.Kā tehniskajai specifikācijai neatbilstošs noraidīts: nav.
8.4.Pretendenti, kuru piedāvājumos atrastas aritmētiskās kļūdas: nav.
8.5.Pretendentu piedāvājumi, kuri noraidīti par nepamatoti zemām cenām: nav.
9. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:
SIA “Euroscreen”, reģ.nr. 40003380763, Brīvības gatve 235, Rīga, LV-1006 jo SIA
“Euroscreen” piedāvājums ir atbilstošs visām izvirzītajām atlases, tehniskajām un finanšu
prasībām, kā arī SIA “Euroscreen” ir vienīgais, kas iesniedz piedāvājumu un tas tika atzīts
par saimnieciski visizdevīgāko iegūstot 100 punktus līdz ar to atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmitajai daļai un Iepirkuma nolikuma 15.2.punktam ir
pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Euroscreen” par kopējo summu
41 999.99 euro bez PVN.
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