Iepirkumu komisijas
sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2019. gada 26. martā

Nr. 374

Sēdes sākums – plkst.1000.
Sēdes vadītājs – komisijas priekšsēdētājs finanšu direktors Heino Spulģis.
Sekretārs – sekretāre-lietvede Sandra Apele.
Iepirkumu komisijas locekļi – attīstības projektu vadītājs Artis Trops, klientu apkalpošanas
speciāliste Evija Daibe, komunikācijas speciāliste Santa Sāmīte un datortīklu administrators
Artis Zeltāns.
Sēdē piedalās 5 no 5 komisijas locekļiem.
DARBA KĀRTĪBĀ:
I.
Publiskajā iepirkumā LV 2019/1 “Datu uzglabāšanas iekārtu piegāde” saņemto
piedāvājumu atvēršana.
II. Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas kārtības pārbaude, piedāvājumu noformējuma
pārbaude, piedāvājumu atbilstības pārbaude un aritmētisko kļūdu pārbaude.
III. Publiskajā iepirkumā LV 2019/1 “Datu uzglabāšanas iekārtu piegāde” saņemto
piedāvājumu vērtēšana. Publisko iepirkumu likumā noteikto izziņu par potenciālo
iepirkuma uzvarētāju pieprasīšana no Elektronisko iepirkumu sistēmas.
IV. Lēmuma pieņemšana par iepirkuma uzvarētāju.
I. Iepirkumu komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav ieinteresēti kāda konkrēta
pretendenta izvēlē vai darbībā.
Līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, 2019. gada 26. martam plkst. 1000,
savus piedāvājumus ir iesnieguši 8 pretendenti.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs iepazīstina klātesošos ar iesniegtajiem piedāvājumiem un
atver tos iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto
cenu.
Piedāvājumus ir iesnieguši:
1) SIA “Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika” 21.03.2019 , pa pastu, cena bez PVN
EUR 38 298,10;
2) SIA “Trafonet”
25.03.2019 , plkst. 1255, cena bez PVN EUR 38 712,22;

3)
4)
5)
6)
7)
8)

SIA “DATI Group”
A/S “Capital”
SIA “P.E.M. Tehnoloģijas”
SIA “TelCom”
SIA “Lattelecom”
SIA “ATEA”

26.03.2019 , pa pastu, cena bez PVN EUR 37 436,38;
26.03.2019 , plkst. 0916, cena bez PVN EUR 39 173,00;
26.03.2019 , plkst. 0917, cena bez PVN EUR 36 705,00;
26.03.2019 , plkst. 0923, cena bez PVN EUR 37 997,00;
26.03.2019 , plkst. 0933, cena bez PVN EUR 38 806,00;
26.03.2019 , plkst. 0935, cena bez PVN EUR 36 483,00.

Iepirkumu komisijas locekļi parakstās zem iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem.
II.
1. Iepirkumu komisijas sekretāre S. Apele komisijai ziņo par pretendentu piedāvājumu
noformējuma atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.
Pretendents SIA “DATI Group” nav ievērojis Nolikuma punkta 2.6. prasības, ka
piedāvājumam jābūt caurauklotam un ar secīgi sanumurētām lapām atbilstoši satura rādītājam.
Pie tam pēdējās lapas aizmugurē diegu galiem jābūt pielīmētiem un pārklātiem ar uzlīmi,
apzīmogotu ar pretendenta zīmogu, lai novērstu piedāvājuma lapu nomaiņas iespēju.
Komisija nolemj nepielaist SIA “DATI Group” piedāvājumu vērtēšanai, jo tas neatbilst
publiskā iepirkuma nolikumam.
2. Iepirkumu komisijas sekretāre S. Apele izdala komisijas locekļiem vērtēšanas tabulas,
kuras katrs komisijas loceklis aizpilda, individuāli izvērtējot iesniegto piedāvājumu atbilstību
tehniskajai specifikācijai.
Individuālā vērtējuma tabulas komisijas sekretāre apkopo kopsavilkuma tabulā.
Saskaņā ar kopsavilkuma tabulas datiem pretendenti ir ievērojuši iepirkuma tehnisko
specifikāciju.
3.

Komisijas locekļi veic finanšu piedāvājumu aritmētisko pārbaudi.

Aritmētiskās kļūdas pretendentu piedāvājumos nav atrastas.
III. Vienīgais kritērijs labākā piedāvājuma noteikšanai ir zemākā piedāvātā līgumcena.
Zemākās cenas piedāvājumu iepirkumā ir iesniedzis pretendents:
SIA „ATEA”, cena bez PVN EUR 36 483,00.
Komisija pārbauda Pretendentu, kuram ir piešķiramas līguma slēgšanas tiesības attiecībā
uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā nosauktajiem pretendentu izslēgšanas
gadījumiem. Iepirkumu komisija veic Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajā un
desmitajā daļā noteikto procedūru.
H. Spulģis nosūta izziņas pieprasījumu Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) par SIA
„ATEA” maksātnespēju, bankrotu vai likvidāciju pēc stāvokļa uz 2019. gada 26. martu.
H. Spulģis nosūta izziņas pieprasījumu Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) par SIA
„ATEA” nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādiem, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, pēc stāvokļa uz 2019. gada 26. martu.
Komisija ir saņēmusi no Elektroniskās iepirkumu sistēmas izziņas, par to, ka attiecībā uz SIA
„ATEA” nav reģistrētu ziņu par tās maksātnespēju, bankrotu, likvidāciju vai darbības
ierobežojumiem, kā arī nav nodokļu parādu.
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IV. Lēmuma pieņemšana par publiskā iepirkuma uzvarētāju un līguma slēgšanu.
Komisija nolemj:
1.

Par publiskā iepirkuma LV 2019/1 “Datu uzglabāšanas iekārtu piegāde” uzvarētāju atzīt:
SIA “ATEA”
Reģ. Nr. 40003312822
Ūnijas iela 15,
Rīga, LV-1039

2.

Uzdot H. Spulģim paziņot pretendentiem lēmumu par iepirkumu procedūras rezultātiem.

3.

Uzdot H. Spulģim informēt valdi par iepirkumu procedūras rezultātiem un uzaicināt
iepirkuma uzvarētāju slēgt līgumu par datu uzglabāšanas iekārtu piegādi.

4.

Uzdot H. Spulģim ievietot Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā
informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu.

Sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 1200.
Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko
iepirkuma likuma 9. panta noteikumi un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir
iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma
saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā
Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs __________________/H. Spulģis/
Sekretāre ___________________/S. Apele/

Iepirkumu komisijas locekļi:
_________________/ A.Trops/ _________________ /A. Zeltāns/

_________________ /E. Daibe/ _________________ / S. Sāmīte/
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