
 

IZRAKSTS 

Iepirkuma procedūras no 4 000 – 41 999 euro  

„Interneta un balss pārraides pakalpojumu nodrošināšana” 

 (Identifikācijas Nr. VASES 2016/05) 

ZIŅOJUMS 
Rīgā, 2016. gada 27. aprīlī 

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS „Elektroniskie sakari” (turpmāk– „VAS ES”), 

reģ.Nr.40003021907. 

Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV – 1010. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VASES 2016/05. 

Iepirkuma procedūras veids: Iepirkumu procedūra no 4 000 – 41 999 euro. 

Iepirkuma priekšmets: „Interneta un balss pārraides pakalpojumu nodrošināšana”. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2016. gada 18. aprīlī  

Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav bijis publicēts. 

Pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – „Komisija”) izveidota: pamatojoties uz 

VAS „Elektroniskie sakari” 2015. gada 11. marta rīkojumu Nr. 8: 

Komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Administratīvais direktors Jānis Bārda; 

Komisijas locekļi: 

Vecākā iepirkumu speciāliste Vineta Dambrovska; 

Finanšu analītiķe Liega Bernota. 

Pretendentam noteiktās piedāvājuma noformēšanas prasības: 

Noformēšanas prasības ir norādītas iepirkuma dokumentācijas 10. punktā. 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma dokumentācijas 11.- 12. punktos. 

Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs ir: 

Dokumentācijas prasībām un Tehniskajai specifikācijai atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums, vadoties pēc šādiem kritērijiem: 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 08. februāris, plkst. 14:00. 

Nr.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1. Tehniskais piedāvājums 40 

1.1. 

Pretendenta garantētais lejup/augšup – lādēšanas Latvijas un starptautisko 

datu plūsmas ātrums Rīgā, Eksporta ielā 5: 

Ja Pretendenta piedāvātais garantētais lejup/augšup – lādēšanas Latvijas 

un starptautisko datu plūsmas ātrums atbildīs tehniskajā specifikācijā 

minimāli noteiktajam (Latvijas datu plūsmas ātrums – 500 Mbps, 

starptautisko datu plūsmas ātrums – 50 Mbps), iegūtais vērtējamo punktu 

skaits – 0. 

Pārējo Pretendentu punktu skaits tiks noteikts pēc formulas:. 

 
Maksimāli iespējamais punktu skaits – 20. 

20 
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Nr.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1.2. 

Pretendenta garantētais lejup/augšup – lādēšanas Latvijas un starptautisko 

datu plūsmas ātrums Rīgā, Pērses ielā 2: 

Ja Pretendenta piedāvātais garantētais lejup/augšup – lādēšanas Latvijas un 

starptautisko datu plūsmas ātrums atbildīs tehniskajā specifikācijā minimāli 

noteiktajam (Latvijas datu plūsmas ātrums – 50 Mbps, starptautisko datu 

plūsmas ātrums – 20 Mbps), iegūtais vērtējamo punktu skaits – 0 

Pārējo Pretendentu punktu skaits tiks noteikts pēc formulas: 

Maksimāli iespējamais punktu skaits – 10. 

10 

1.3. 

Pieslēgumu ierīkošanas termiņš Rīgā, Eksporta ielā 5 

Pretendents, kurš būs norādījis visīsāko pieslēgumu ierīkošanas termiņu 

(darba dienas no līguma parakstīšanas dienas) Rīgā, Eksporta ielā 5, saņems 

maksimāli iespējamo punktu skaitu, pārējie pretendenti proporcionāli mazāk, 

punktu skaits tiks noteikts pēc formulas: 

 
Maksimāli iespējamais punktu skaits –10. 

10 

2. 

Finanšu piedāvājums – cena EUR (bez PVN)  

Pretendents, kurš būs piedāvājis viszemāko cenu, saņems maksimāli 

iespējamo punktu skaitu, pārējie pretendenti proporcionāli mazāk, punktu 

skaits tiks noteikts pēc formulas: 

 
Maksimāli iespējamais punktu skaits – 60. 

60 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100 

Iesniegtie piedāvājumi: 

- 

Noteiktais piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Rīga, Eksporta iela 5, 2.stāva 

konferenču zāle, 2016. gada 29. aprīlis, plkst. 11:00. 

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu:  

2016. gada 26. aprīlī Komisija saņēma ieinteresētā Pretendenta vēstuli ar lūgumu pārtraukt 

Iepirkumu un atdalīt balss pārraides pakalpojumu nodrošināšanu no interneta pakalpojumu 

nodrošināšanas. 

Ieinteresētais Pretendents izteikto lūgumu pamatoja ar atsauci uz Iepirkumu uzraudzības biroja 

2015. gada 13. aprīļa lēmumu Nr.  4-1.2/15-104 un Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta 2013. gada 1. jūlija spriedumā SKA-368/2013 atzīto. 

Komisija un Iepirkuma eksperts uzskatīja, ka ieinteresētā Pretendenta lūgums ir tikai daļēji 

pamatots, jo, apvienojot vienā iepirkumu procedūrā abas pakalpojumu kategorijas, tiek 

nodrošināta vienota pakalpojumu saņemšana ar skaidru atbildības sadalījumu, kā arī tiek 

nodrošināta konkurence to pakalpojumu sniedzēju starpā, kuri piedāvā gan balss pārraides 

pakalpojumus, gan interneta pakalpojumus. 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmitajā punktā noteikts, ka Pasūtītājs ir tiesīgs 

pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. VAS ES Iepirkuma 

pārtraukšanas pamatojums ir plašāku konkurences tiesību nodrošināšana ieinteresētajiem 

Pretendentiem. 
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2016. gada 27. aprīlī Komisija pieņēma lēmumu pārtraukt Iepirkumu un, uzsākot jaunu 

iepirkumu procedūru, atdalīt balss pārraides pakalpojumu nodrošināšana no interneta 

pakalpojumu nodrošināšanas. 

Pretendentu pārbaude (uzsākot piedāvājuma vērtēšanu) par to, ka uz viņiem nav attiecināmi 

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi: 

- 

Pretendentu piedāvājuma noformējuma atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 10. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

- 

Pretendentu piedāvājuma atlases dokumentu atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 13. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

- 

Pretendentu atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 12. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām: 

- 

Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstība Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām: 

- 

Aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos:  

- 

Piedāvājumu vērtēšana: 

- 

Izvēlēto Pretendentu pārbaude par to, ka uz viņiem nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.² 

panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijas 

19.8. punktā noteikto: 

- 


