
IZRAKSTS 

 

Iepirkuma procedūras no 4 000 – 41 999 euro  

„Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka pakalpojumu nodrošināšana” 

 (Identifikācijas Nr. VASES 2017/04) 

ZIŅOJUMS 
Rīgā, 2017. gada 10. martā 

 

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

reģ.Nr.40003021907. 

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

Iepirkuma identifikācijas Nr. VASES 2017/04. 

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

Iepirkuma priekšmets: „Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka pakalpojumu 

nodrošināšana”. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2017. gada 21. februārī  

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 12. punktā. 

Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs ir: 

Iepirkuma dokumentācijas prasībām un Tehniskajai specifikācijai atbilstošs zemākās cenas 

piedāvājums. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 06. marts, plkst. 11:00. 

 

Iesniegtie piedāvājumi: 

Pretendents 

(nosaukums) 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

SIA “BRI” 

Reģ.Nr. 40103239625 

06.03.2017. 

plkst. 10:20 

Pakalpojuma 

nosaukums / 

izmaksas 

Apjoms 

(mēn.) 

Izmaksas EUR 

(bez PVN) par 

vienu mēnesi 

Izmaksas visā 

līguma 

darbības laikā 

(EUR bez 

PVN) 

PVN 

(21%) 

Izmaksas visā 

līguma 

darbības laikā  

(EUR ar PVN) 

Informācijas sistēmu 

drošības 

pārvaldnieka 

pakalpojumi* 

48 850,00 40 800,00 8 568,00 49 368,00 
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Pretendents 

(nosaukums) 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

SIA “Analytica” 

Reģ.Nr. 40003823267 

06.03.2017. 

plkst. 10:40 

Pakalpojuma 

nosaukums / 

izmaksas 

Apjoms 

(mēn.) 

Izmaksas EUR 

(bez PVN) par 

vienu mēnesi 

Izmaksas visā 

līguma 

darbības laikā 

(EUR bez 

PVN) 

PVN 

(21%) 

Izmaksas visā 

līguma 

darbības laikā  

(EUR ar PVN) 

Informācijas sistēmu 

drošības 

pārvaldnieka 

pakalpojumi* 

48 550,00 26 400,00 5 544,00 31 944,00 

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

2017. gada 09. marts, plkst. 10:00. 

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

EUR 40 800,00 (četrdesmit tūkstoši astoņi simti 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 “BRI” Nav attiecināmi 

SIA “Analytica” Nav attiecināmi 

Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 10. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “BRI” Atbilst 

SIA “Analytica” Atbilst 

Pretendenta piedāvājuma atlases dokumentu atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 13. punktā 

izvirzītajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “BRI” Atbilst 

SIA “Analytica” Atbilst 

Pretendenta atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 12.1. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “BRI” Atbilst 

SIA “Analytica” Neatbilst 

Komisija konstatē, ka SIA “Analytica” piedāvājumā no trīs norādītajiem pasūtītājiem tikai viens ir 

valsts iestāde – VAS “Tiesu namu aģentūra”, kā arī SIA “Analytica” piedāvājumā ir norādījusi, ka 

VAS “Tiesu namu aģentūra” pārziņā atrodas valsts informācijas sistēmas “Izpildu lietu reģistrs”, 

“Tiesu informatīvā sistēma” un “Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata”, savukārt Valsts 

informāciju sistēmu reģistrā norādīts, ka šo sistēmu pārzinis un turētājs ir Tiesu administrācija, 

tādejādi SIA “Analytica” piedāvājumā norādītā informācija nav patiesa. 

Ņemot vērā iepriekš minēto SIA “Analytica” kā Pretendents neatbilst Iepirkuma dokumentācijas 

12.1. punktā noteiktajām prasībām: 

“Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015. un 2016. gadā) ir nodrošinājis informācijas 

sistēmu drošības pārvaldības pakalpojumu sniegšanu vismaz 3 (trīs) dažādiem pasūtītājiem – 

valsts, pašvaldību, valsts kapitālsabiedrību vai pašvaldību kapitālsabiedrību iestādēs, no kuriem 

vismaz viena pasūtītāja pārziņā atrodas informācijas sistēma (-as), kurām ir piešķirts valsts 

informācijas sistēmas statuss”,  

jo, pēc piedāvājumā norādītās informācijas, nav nodrošināta informācijas sistēmu drošības 

pārvaldības pakalpojumu sniegšana vismaz 3 (trīs) dažādiem pasūtītājiem – valsts, pašvaldību, 
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valsts kapitālsabiedrību vai pašvaldību kapitālsabiedrību iestādēm, kā arī neviena no 

piedāvājumā norādītajiem pasūtītājiem pārziņā neatrodas informācijas sistēma (-as), kurai/-ām ir 

piešķirts valsts informācijas sistēmas statuss. 

Komisija atzina SIA “Analytica” kā Iepirkuma dokumentācijas 12.1. punktā noteiktajām 

prasībām neatbilstošu Pretendentu. 

Pretendenta piedāvāto speciālistu atbilstība Iepirkuma dokumentācijas 12.2. punktā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “BRI” Atbilst 

SIA “Analytica” Neatbilst 

SIA “Analytica” iepirkuma līguma izpildei piedāvā šādus speciālistus: 

 Projekta vadītājs – ...; 

 Informācijas un informācijas sistēmu drošības pārvaldības eksperts – ...; 

 Fizisko personas datu aizsardzības eksperts – …. 

Projekta vadītāja ... kvalifikācija neatbilst Iepirkuma dokumentācijas 12.2.1.3. punktā 

noteiktajai prasībai: “Projekta vadītājam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014, 2015 un 2016. gadā) 

ir pieredze vismaz 3 (trīs) projektu vadībā informācijas sistēmu drošības pārvaldībā valsts, 

pašvaldību, valsts kapitālsabiedrību vai pašvaldību kapitālsabiedrību iestādēs”, jo piedāvājumā 

norādīta informācija tikai par pieredzi ar vienu valsts iestādi – VAS “Tiesu namu aģentūra”. 

Informācijas un informācijas sistēmu drošības pārvaldības eksperta ... kvalifikācija neatbilst 

Iepirkuma dokumentācijas 12.2.2.4. punktā noteiktajai prasībai: “Informācijas un 

informācijas sistēmu drošības pārvaldības ekspertam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014, 2015 un 

2016. gadā) ir pieredze vismaz 3 (trīs) projektu realizācijā informācijas sistēmu drošības 

pārvaldības nodrošināšanas jomā iestādēs, kuru pārziņā atrodas valsts informācijas sistēmas”, jo 

neviena no informācijā par pieredzi norādītajiem pasūtītājiem pārziņā neatrodas informācijas 

sistēma (-as), kurām ir piešķirts valsts informācijas sistēmas statuss. 

Fizisko personas datu aizsardzības eksperta .... kvalifikācija vērtējama kā atbilstoša Iepirkuma 

dokumentācijas 12.2.3. punktā noteiktajām prasībām. 

Komisija atzīst SIA “Analytica” iepirkuma līguma izpildei piedāvātos speciālistus kā neatbilstošus 

Iepirkuma dokumentācijas 12.2. punktā noteiktajām prasībām. 

Aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumā:  

Komisijas locekļi pārbaudīja, vai SIA “BRI” iesniegtajā Finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās 

kļūdas. Komisijas locekļi nekonstatēja aritmētiskās kļūdas SIA “BRI” Finanšu piedāvājumā.  

Zemākās cenas piedāvājuma vērtēšana.  

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

uzvarētāju atzina SIA “BRI” par kopējo līguma summu EUR 40 800,00 (četrdesmit tūkstoši astoņi 

simti 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 

18.7. punktā noteikto: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “BRI” Nav attiecināmi 

 


