
IZRAKSTS 

 

Iepirkuma procedūras no 4 000 – 41 999 euro  

„VAS ES integrētās pakalpojumu sniegšanas darba vides 

 izstrādes un ieviešanas atbalsts” 

 (Identifikācijas Nr. VASES 2016/20) 

ZIŅOJUMS 
Rīgā, 2017. gada 10. janvārī 

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

reģ.Nr.40003021907. 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. VASES 2016/20. 

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

Iepirkuma priekšmets: „VAS ES integrētās pakalpojumu sniegšanas darba vides izstrādes un 

ieviešanas atbalsts”. 

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

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 saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, vadoties pēc šādiem kritērijiem: 

Nr.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1.  Izmaksas (EUR bez PVN) par vienu Projekta vadītāja darba stundu : 
(Iegūtie punkti = zemākā piedāvātās izmaksas dalītas ar piedāvātajām 

izmaksām reizināts ar 40 punktiem).  

Maksimāli iespējamais punktu skaits – 40 

40 

2.  Izmaksas (EUR bez PVN) par vienu Informācijas sistēmu auditora darba 

stundu: 
(Iegūtie punkti = zemākā piedāvātās izmaksas dalītas ar piedāvātajām 

izmaksām reizināts ar 15 punktiem).  

Maksimāli iespējamais punktu skaits – 15 

15 

3.  Izmaksas (EUR bez PVN) par vienu Informācijas sistēmu drošības 

auditora darba stundu: 
(Iegūtie punkti = zemākā piedāvātās izmaksas dalītas ar piedāvātajām 

izmaksām reizināts ar 10 punktiem).  

Maksimāli iespējamais punktu skaits – 10 

10 

4.  Izmaksas (EUR bez PVN) par vienu Sistēmanalītiķa darba stundu: 
(Iegūtie punkti = zemākā piedāvātās izmaksas dalītas ar piedāvātajām 

izmaksām reizināts ar 15 punktiem).  

Maksimāli iespējamais punktu skaits – 15 

15 

5.  Izmaksas (EUR bez PVN) par vienu Lietojamības speciālista darba 

stundu: 
(Iegūtie punkti = zemākā piedāvātās izmaksas dalītas ar piedāvātajām 

izmaksām reizināts ar 10 punktiem).  

Maksimāli iespējamais punktu skaits – 10 

10 
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Nr.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

6.  Izmaksas (EUR bez PVN) par vienu Jurista darba stundu: 
(Iegūtie punkti = zemākā piedāvātās izmaksas dalītas ar piedāvātajām 

izmaksām reizināts ar 10 punktiem).  

Maksimāli iespējamais punktu skaits – 10 

10 

KOPĀ: 100 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2016. gada 28. decembris plkst. 11:00. 

Iesniegtais piedāvājums: 

Pretendents (nosaukums) 
Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

SIA “Delectus Advisory” 

Reģ.Nr. 40103993064 

28.12.2016. 

plkst. 10:35 

VAS ES integrētās pakalpojumu sniegšanas darba vides izstrādes un ieviešanas atbalsta 

pakalpojumu nodrošināšana 

Nosaukums 

Izmaksas par 

vienu darba 

stundu, EUR bez 

PVN 

PVN 21%, 

EUR 

Izmaksas par 

vienu darba 

stundu, EUR ar 

PVN 

Projekta vadītājs 48,90 10,27 59,17 

Informācijas sistēmu auditors 48,90 10,27 59,17 

Informācijas sistēmu drošības auditors 48,90 10,27 59,17 

Sistēmanalītiķis 38,90 8,17 47,07 

Lietojamības speciālists 58,90 12,37 71,27 

Jurists 48,90 10,27 59,17 

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

2016. gada 28. decembris plkst. 11:00. 

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu – ar SIA “Delectus Advisory” par kopējo līguma 

summu līdz EUR 41 983,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit trīs 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 “Delectus Advisory” Nav attiecināmi 

SIA “Red Fox Consulting” Nav attiecināmi 

SIA “CUBE Systems” Nav attiecināmi 

Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 10. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Delectus Advisory” Daļēji atbilst 

Pārbaudot SIA “Delectus Advisory” iesniegto piedāvājumu, Komisija konstatē ja, ka 

piedāvājuma 21. lapā iekļautais Mārtiņa Bičkas kvalifikāciju apliecinošais dokuments, nav 

iztulkots saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijas 10.2. punktā noteikto. Komisija SIA “Delectus 

Advisory” iesniegto piedāvājumu atzīst par daļēji atbilstošu Iepirkuma dokumentācijas 

10. punktā noteiktajām prasībām un turpina to vērtēt.  

Pretendenta piedāvājuma atlases dokumentu atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 13. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Delectus Advisory” Atbilst 
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Pretendenta un piedāvāto speciālistu atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 12. punktā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Delectus Advisory” Atbilst 

Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstība Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Delectus Advisory” Atbilst 

Aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumā:  

Komisijas locekļi pārbaudīja, vai SIA “Delectus Advisory” iesniegtajā Finanšu piedāvājumā nav 

aritmētiskās kļūdas. Komisijas locekļi nekonstatēja aritmētiskās kļūdas SIA “Delectus 

Advisory” Finanšu piedāvājumā un atzina to par atbilstošu.  

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana.  

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

uzvarētāju atzina SIA “Delectus Advisory” par kopējo līguma summu līdz EUR 41 983,00 

(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit trīs 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 “Delectus Advisory” Nav attiecināmi 

SIA “Red Fox Consulting” Nav attiecināmi 

SIA “CUBE Systems” Nav attiecināmi 

 


