Lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem
„Korporācijas Cisco Systems ražojuma iekārtu un

programmatūras garantijas apkalpošana, programmatūras
jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts”
(ID Nr. IeM IC 2014/42)
Rīgā,

2014.gada 18.decembris

1. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Nr. IeM IC 2014/42
2. Pasūtītājs un līgumslēdzēja iestāde:
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Reģ. apl. Nr. 90000289913), Bruņinieku iela 72b,
Rīga, LV-1009
3. Iepirkuma komisija:
Izveidota saskaņā ar Informācijas centra 2014.gada 28.novembra rīkojumu Nr.R-343, tās
sastāvs,Komisijas priekšsēdētājs:
Māris Harčenko

- Nacionālās Šengenas informācijas sistēmas nodaļas Sistēmas
administrēšanas sektora datorvadības tehnoloģiju inženieris.

Komisijas dalībnieki:
Romans Rudzītis
- Tīklu administrēšanas daļas vecākais datortīkla administrators;
Andrejs Noženkovs
- Tīklu administrēšanas daļas vecākais datortīkla administrators.
Komisijas protokolists:
Lauris Lauks

- Informācijas tehnoloģiju nodaļas informācijas tehnoloģiju
pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants.

4. Iepirkuma priekšmets:
Korporācijas Cisco Systems ražojuma iekārtu un programmatūras garantijas apkalpošana,
programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts.

5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, termiņš, datums un laiks:
Izsludināšanas datums

28.11.2014.

Piedāvājumu iesniegšana

Līdz 09.12.2014. pulksten 14:15

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

09.12.2014. pulksten 14:15

Līguma izpildes sākums

No līguma noslēgšanas dienas

Līguma izpildes pabeigšana

24 mēn. no līguma noslēgšanas

6. Piedāvājumu izvēles kritēriji:
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
7. Iesniegto piedāvājumu saraksts:
Uzņēmuma
nosaukums

Reģ.nr.

Adrese

Iesniegšanas laiks

Piedāvājuma
summa bez PVN

SIA “iPro”

40003521916

G.Astras iela 8b,
Rīga, LV-1082

13:40 09.12.2014.

39 425,71 EUR

SIA “Lattelecom”

40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga,
13:50 09.12.2014
LV-1011

25 610, 82 EUR

8. Ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu nolikumā minētajām prasībām vai
pretendentam piedalīšanās iepirkuma procedūru ir atteikta, - šāda lēmuma cēloņi un
pamatojums:
8.1. Kā noformējuma prasībām noraidīti: nav.
8.2.

Pretendentu atlasē noraidīts: SIA “Lattelecom” piedāvājums atzīts par
neatbilstošu instrukcijas pretendentiem 3.4. punktam. Pretendenta iesniegtās
atsauksmes nesatur informāciju par pretendenta pieredzi Unified Computing
System sistēmu apkalpošanā un tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšanā.

8.3.

Kā tehniskajai specifikācijai neatbilstošs noraidīts: nav

8.4.

Pretendenti, kuru piedāvājumos atrastas aritmētiskās kļūdas: nav.

8.5.

Pretendentu piedāvājumi, kuri noraidīti par nepamatoti zemām cenām: nav.

9. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu:
SIA „iPro” reģ.nr. 40003521916, G.Astras iela 8b, Rīga, LV-1082 ar finanšu piedāvājuma
summu EUR 39 425,71 (bez PVN), pamatojoties uz to, ka piedāvājums atbilst visām
izvirzītajām atlases un tehniskajām prasībām un apstākli, ka pretendenta SIA “Lattelecom”
piedāvājums ir atzīts par neatbilstošu izvirzītajām atlases prasībām.
Komisijas priekšsēdētājs M.Harčenko
Komisijas protokolists L.Lauks
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