Ziņojums par atklātu konkursu
Rīgā
2015.gada 25.jūnijā
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – finanšu direktors Heino Spulģis
Iepirkumu komisijas locekļi – Oficiālo paziņojumu oficiālās publikācijas nodrošināšanas
daļas vadītājas vietnieks Mārtiņš Smilga, Attīstības projektu vadītājs Artis Trops un
datortīklu administrators Artis Zeltāns.
Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums: Valdes priekšsēdētājas 2014. gada 11.
februāra rīkojums Nr.01-03/11
Piedāvājumu vērtēšanā piedalījās 4 no 5 pastāvīgās iepirkumu komisijas locekļiem.
Iepirkuma atlases dokumentācijas, tehniskās specifikācijas un uzaicinājuma iesniegt
piedāvājumus sastādīšanai, kā arī eksperta atzinuma par pretendentu piedāvājumiem
sniegšanai tika pieaicināts eksperts - SIA „Scorfa” valdes loceklis Ainars Biders.
Datums, kad uzaicinājums piedalīties publiskajā iepirkumā tika publicēts IUB mājaslapā:
29.01.2015.
Datums, kad kandidātu atlases nolikums un informatīvais paziņojums par slēgtu konkursu tika
publicēti “Latvijas Vēstneša” mājaslapā: 29.01.2015.
Iepirkuma veids: Slēgts konkurss atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 50. panta otrajai daļai.
Iepirkuma identifikācijas Nr. LV 2015/2.
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vēstnesis” sludinājumu reģistrācijas
informācijas sistēmas „SURIS” (turpmāk – Sistēma) uzturēšana, programmatūras darbības
kļūdu atsekošana un novēršana, Sistēmas pilnveidošana saskaņā ar tehniskās specifikācijas
prasībām un Pasūtītāja uzdotajiem uzdevumiem.
Iepirkuma CPV kods: 50324100-3 (Sistēmu uzturēšanas pakalpojumi)
Kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 02.03.2015. plkst.1000.
Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas vieta: Bruņinieku iela 41, Rīga, LV-1011; VSIA
„Latvijas Vēstnesis” valdes birojs.

Kandidātu atlases kritēriji:
1. Vispārējie nosacījumi Kandidāta dalībai atlasē:
1.1.
Uz Kandidātu un personām, uz kuru iespējām Kandidāts balstās, lai pierādītu savu
atbilstību atlases prasībām, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.(prim) panta pirmajā
daļā norādītie Kandidātu izslēgšanas noteikumi, ņemot vērā šī paša panta ceturtajā daļā
norādītos izņēmumus;
2. Nosacījumi Kandidāta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim:
2.1.
Kandidātam, atbilstoši pēdējā noslēgtā saimnieciskā gada pārskatām vai zvērināta
revidenta apstiprinātas operatīvās bilances datiem, ir pozitīvs pašu kapitāls un īstermiņa
likviditātes koeficents (īstermiņa parādu attiecība pret apgrozāmajiem līdzekļiem) ir vienāds
vai pārsniedz 1,0.
3. Nosacījumi Kandidāta profesionālām un tehniskajām spējām:
3.1.
Kandidāts darbojas klientu vajadzībām pielāgotas lietojumprogrammatūras izstrādes
vai uzturēšanas jomā un šajā laikā Kandidātam iepriekšējo trīs gadu laikā ir pieredze:
3.1.1. vismaz vienā projektā, kurās tiek nodrošināti uzturēšanas pakalpojumi valsts
informācijas sistēmai, kuras izstrādes projekta finanšu apjoms (budžets) ir vismaz 100`000
(viens simts tūkstoši eiro) un kura veidoti tīmekļa bāzētā arhitektūrā (vairāku līmeņu sistēma,
kur zemākajā līmenī ir datu bāze un augstākajā līmenī ir uz tīmekļa servera izvietota
lietojumprogramma, kurai iespējama attālināta piekļuve);
3.1.2. vismaz 1 (vienā) Kandidāta izstrādātajā vai uzturētajā sistēmā integrēts drošs
elektroniskais paraksts;
3.1.3. vismaz 1 (vienas) informācijas sistēmas izstrādē un ieviešanā vai uzturēšanā, kurā
izmantots Microsoft SQL Server;
3.1.4. vismaz vienas informācijas sistēmas izstrādē un ieviešanā vai uzturēšanā, kurā tika
veikta integrācija ar ārējām informācijas sistēmām, izmantojot tīmekļa pakalpes (web
services);
3.1.5. vismaz vienas informācijas sistēmas izstrādē un ieviešanā vai uzturēšanā, kura
integrēta ar finanšu vadības sistēmu „Horizon”;
3.1.6. pieredze vairāku sistēmu datu apkopošanā un publicēšanā publiski pieejamā tīmekļa
vietnē, izmantojot tīmekļa pakalpes, nodrošinot vismaz 200 dokumentu/ ziņojumu apstrādi
dienā;
3.1.7. pieredze vismaz vienas sistēmas uzturēšanā, nodrošinot līguma prasībām atbilstošu
reakcijas termiņu uz kļūdu pieteikumiem un kļūdu risinājumu piegādē, ko apliecina Pasūtītāja
atsauksme.
3.2.
Piedāvātās projekta grupas sastāvam jāatbilst vismaz šādām prasībām:
3.2.1. Projekta vadītājs – ar augstāko izglītību datorikā vai komerczinībās un administrēšanā,
vai matemātikā un statistikā, pieredzi vismaz viena Nolikuma 2.1.3.punkta apakšpunktu
prasībām atbilstoša projekta vadībā, C līmeņa 1.pakāpes latviešu valodas zināšanām;
3.2.2. Vadošais sistēmu analītiķis – ar augstāko izglītību datorikā vai komerczinībās un
administrēšanā, praktisko pieredzi sistēmu analīzē, tajā skaitā sistēmanalīzes veikšanā,
pieredzi vismaz viena Nolikuma 2.1.3.punkta apakšpunktu prasībām atbilstoša projekta
realizācijā kā vadošajam sistēmu analītiķim, C līmeņa 1. pakāpes latviešu valodas zināšanām;
3.2.3. Vadošais programmētājs – ar Microsoft vai tā autorizēta mācību centra apliecinājumu
par apmācību un sekmīgi nokārtotu pārbaudījumu darbā ar MS .Net platformu, C līmeņa
1.pakāpes latviešu valodas zināšanām;
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3.2.4. Vadošais datu bāzu programmētājs - ar Microsoft vai tā autorizēta mācību centra
apliecinājumu par apmācību un sekmīgi nokārtotu pārbaudījumu darbā ar MS SQL
programmatūru, C līmeņa 1.pakāpes latviešu valodas zināšanām.

Pieteikumus dalībai slēgtā konkursā iesniedza 2 kandidāti:
1) A/S „Exigen Services Latvia” 27.02.2015
2) SIA „Euroscreen”
02.03.2015

plkst. 1440 ;
plkst. 0946.

Abi kandidāti atbilda kandidātiem izvirzītajām prasībām un 08.04.2015 tika uzaicināti
iesniegt savus piedāvājumus.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 14.maijs plkst. 1100 .
Piedāvājuma atvēršana: 14.05.2015 plkst. 1100 .
Piedāvājumu atvēršanas sapulcē piedalījās SIA „Euroscreen” pilnvarotais pārstāvis Arturs
Grišuļonoks.
Iepirkums nav dalīts daļās.
Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai izmantoti sekojoši kritēriji:
Kritērijs
K.1. Finanšu piedāvājums
K.1.1.

K.1.2.

K1.3.

Sistēmas uzturēšanas ikmēneša maksa.
Punkti par sistēmas ikmēneša uzturēšanas maksu tiks noteikti pēc sekojošas
formulas:
Zemākā piedāvātā cena
--------------------------------- x punktu skaits par kritēriju
Pretendenta piedāvātā cena
Sistēmas papildinājumu realizācijas cena.
Punkti par sistēmas papildinājumu realizāciju tiks noteikti pēc sekojošas
formulas:
Zemākā piedāvātā cena
--------------------------------- x punktu skaits par kritēriju
Pretendenta piedāvātā cena
Piedāvātais darbietilpības novērtējums.
Punkti par darbietilpības novērtējumu tiks piešķirti, salīdzinot Pretendentu
darbietilpības vērtēšanas tabulā norādīto stundu kopsummu, izmantojot
sekojošu formulu:
Zemākais stundu skaits
-------------------------------------------- x punktu skaits par kritēriju
Pretendenta norādītais stundu skaits

K.2. Tehniskais piedāvājums
K2.1

Pretendenta piedāvātais servisa līmenis:
• Piedāvātais kļūdu novēršanas un labojumu piegādes termiņš ir par
50% mazāks, kā tehniskajā specifikācijā noteiktais maksimālais
termiņš – 10 punkti;
• Piedāvātais kļūdu novēršanas un labojumu piegādes termiņš ir par
25% mazāks, kā tehniskajā specifikācijā noteiktais maksimālais
termiņš – 5 punkti.
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Maksimālais
novērtējums
90
35

35

20

10
10

Pretendentam atļauts piesaistīt apakšuzņēmējus vai ja Pretendents ir personu apvienība, tad
Pretendenta pieteikumam jāpievieno Pretendenta apliecināts saraksts par atbildības
sadalījumu starp dalībniekiem, norādot katra dalībnieka veicamos darbus, darba apjomu un
samaksu.
Piedāvājumus iesniedza:
14.05.2015; plkst. 1046; cena bez PVN EUR 89000,00.

1) SIA „Euroscreen”

Pretendentu piedāvājumu izskatīšana notika sekojošos posmos:
1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Pretendenta piedāvājuma noformējums atbilda nolikuma prasībām.

2. Tehniskā piedāvājuma pārbaude.
Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilda darba uzdevumam.
3. Finanšu piedāvājuma aritmētiskā pārbaude.
Aritmētiskās kļūdas netika atrastas.
4. Piedāvājuma vērtēšana pēc vērtēšanas kritērijiem.
Tā kā pretendents ir vienīgais pretendents, tas ir ieguvis maksimālo punktu skaitu.
5. Lēmuma pieņemšana par konkursa uzvarētāju.
Komisija par konkursa uzvarētāju, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, vienbalsīgi
atzīst:
SIA „Euroscreen’
Reģ.Nr. 40003380763
Brīvības gatve 235, Rīga,
LV-1006
Pretendenti, kuri uzskata, ka ar šo iepirkumu komisijas lēmumu ir aizskartas viņu tiesības,
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta pirmo un otro daļu var iesniegt Iepirkumu
uzraudzības birojā savus iesniegumus par iepirkumu procedūrā pieļautajiem pārkāpumiem 10
dienu laikā no šī dokumenta saņemšanas uz pretendenta uzrādīto e-pastu .

Iepirkumu komisijas vadītājs ______________________

Heino Spulģis

Komisijas locekļi
______________________
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Artis Trops

______________________

Artis Zeltāns

______________________

Mārtiņš Smilga
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