
IZRAKSTS 

 

Iepirkuma procedūras no 4 000 – 41 999 euro  

„Numerācijas datu bāzes uzturēšanas pakalpojumi” 

 (Identifikācijas Nr. VASES 2016/15) 

ZIŅOJUMS 
Rīgā, 2016. gada 20. septembrī 

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

reģ.Nr.40003021907. 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. VASES 2016/15. 

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

Iepirkuma priekšmets: „Numerācijas datu bāzes uzturēšanas pakalpojumi” (turpmāk – 

Pakalpojumi). 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2016. gada 26. jūlijā  

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 Tehniskai specifikācijai atbilstošs zemākās cenas 

piedāvājums. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 08. augusts, plkst. 11:00. 

Iesniegtais piedāvājums: 

Pretendents 

(nosaukums) 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

SIA “Uniso” 

Reģ.Nr. 40003562863 

05.08.2016. 

plkst. 13:19 

Pakalpojuma 

nosaukums 
Mērvienība Apjoms 

Izmaksas 

par 1 

vienību, EUR 

bez PVN 

Izmaksas 

kopā, EUR 

bez PVN 

PVN 21%, 

EUR 

Izmaksas 

kopā, EUR 

ar PVN 

Numerācijas 

datu bāzes 

uzturēšanas 

pakalpojumi 

Mēnesis 24 1252,00 30 048,00 6310,08 36 358,08 

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

2016. gada 15. augusts, plkst. 10:00. 

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu – ar SIA “Uniso” par kopējo līguma summu 

EUR 30 048,00 (trīsdesmit tūkstoši četrdesmit astoņi euro, 00  centi) bez PVN. 

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

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Uniso” Nav attiecināmi 
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Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 10. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Uniso” Atbilst 

Pretendenta piedāvājuma atlases dokumentu atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 13. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Uniso” Atbilst 

Pretendenta un piedāvāto speciālistu atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 12. punktā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Uniso” Atbilst 

Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstība Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Uniso” Atbilst 

Aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumā:  

Komisijas locekļi pārbaudīja vai SIA “Uniso” Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas. 

Komisijas locekļi aritmētiskās kļūdas SIA “Uniso” Finanšu piedāvājumā nekonstatēja un 

atzina to par atbilstošu. 

Zemākās cenas piedāvājuma vērtēšana.  

Ņemot vērā to, ka Iepirkumam ir iesniegts tikai viens atbilstošs piedāvājums, Komisija par 

uzvarētāju atzina SIA “Uniso” ar kopējo līguma summu EUR 30 048,00 (trīsdesmit tūkstoši 

četrdesmit astoņi euro, 00  centi) bez PVN. 

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: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Uniso” Nav attiecināmi 

 


