
IZRAKSTS 

 

Iepirkuma procedūras no 4 000 – 41 999 euro  

„Komutācijas skapju iegāde” 

 (Identifikācijas Nr. VASES 2016/07) 

ZIŅOJUMS 
Rīgā, 2016. gada 22. jūnijā 

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

reģ.Nr.40003021907. 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. VASES 2016/07. 

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

Iepirkuma priekšmets: „Komutācijas skapju iegāde” (turpmāk – Pakalpojumi). 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2016. gada 14. aprīlī  

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

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: 

Iepirkuma dokumentācijas prasībām un Tehniskajai specifikācijai atbilstošs zemākās cenas 

piedāvājums. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 25. aprīlis, plkst. 11:00. 

Iesniegtais piedāvājums: 

Pretendents 

(nosaukums) 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

SIA “GZX Serviss” 

Reģ.Nr. 40103465992 

25.04.2016. 

plkst. 10:35 

Nosaukums Apjoms Mērvienība 

Cena 

par 1 

kompl. 

EUR 

bez 

PVN 

Izmaksas 

kopā EUR 

bez PVN 

PVN 

21% 

(EUR) 

Izmaksas 

kopā EUR 

ar PVN 

Profesionālie slēgta tipa 

komutācijas skapji 

(1. veids) 

6 kompl. 444,00 2 664,00 559,44 3 223,44 

Profesionālie slēgta tipa 

komutācijas skapji 

(2. veids) 

3 kompl. 322,00 966,00 202,86 1 168,86 

KOPĀ: 3 630,00 762,30 4 392,30 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Rīga, Eksporta iela 5, 2.stāva konferenču zāle, 

2016. gada 25. aprīlis, plkst. 16:00. 

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu –  

Komisija Iepirkumam ir saņēmusi piedāvājumu no viena Pretendenta. 

Piedāvājuma vērtēšanas gaitā Komisija konstatēja, ka nav iespējams viennozīmīgi 

pārliecināties par iesniegtā Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām, kā arī, iesniedzot piedāvājuma skaidrojumu, Pretendents ir iesniedzis arī precizētu 
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Finanšu piedāvājumu, kā rezultātā izmaksas ir palielinājušās par EUR 1 053,00 (viens tūkstotis 

piecdesmit trīs euro, 00 centi) bez PVN, tādejādi par sākotnēji iesniegtajā Finanšu piedāvājumā 

norādītajām izmaksām nav iespējams saņemt Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām 

atbilstošus komutācijas skapjus. 

Piemērotā iepirkuma metode nav sarunu procedūra, tādejādi iesniegtā piedāvājuma maiņa nav 

pieļaujama.  

Komisija, ņemot vērā iepriekš minēto, nolēma pārtraukt Iepirkumu un uzsākt jaunu iepirkuma 

procedūru, lūdzot Iepirkuma ekspertiem pārskatīt noteikto tehnisko prasību pamatotību un 

iespēju tās mainīt, lai palielinātu konkurenci un nodrošinātu atbilstošu komutācijas skapju iegādi. 

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 Iepirkuma dokumentācijā noteiktajām prasībām neatbilstoša 

piedāvājuma noraidīšana un, uzsākot jaunu iepirkuma procedūru, plašāku konkurences tiesību 

nodrošināšana ieinteresētajiem Pretendentiem. 

Pretendenta pārbaude (uzsākot piedāvājuma vērtēšanu) par to, ka uz viņu nav attiecināmi 

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “GZX Serviss” Nav attiecināmi 

Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 10. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “GZX Serviss” Atbilst 

Pretendenta piedāvājuma atlases dokumentu atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 13. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “GZX Serviss” Atbilst 

Pretendenta atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 12. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “GZX Serviss” Atbilst 

Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstība Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “GZX Serviss” 

Nav viennozīmīgi pārbaudāms. 

Iepirkums tika pārtraukts, tādejādi 

papildus informācija no Pretendenta 

netika pieprasīta. 

Aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumā:  

- 

Zemākās cenas piedāvājuma vērtēšana.  

- 

Izvēlētā Pretendenta pārbaude par to, ka uz viņu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.² 

panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijas 

19.8. punktā noteikto: 


