
 

Lēmums par tirgus izpētes rezultātiem 

„Ieceļotāju uzskaites kontroles elektroniskās sistēmas izveide” 

 

Rīgā, 2020.gada 26.augustā 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: 

n/a – tirgus izpēte, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astoto daļu (saskaņā ar 18.08.2020. 

Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (41.§): 

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491045&mode=mk&date=2020-08-18).  

2. Pasūtītāja nosaukums:  

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – Centrs); reģ. Nr. 90000289913. 

3. Līguma priekšmets:   

Ieceļotāju uzskaites kontroles elektroniskās sistēmas izstrāde 

4. Vērtēšanas komisija: 

Ar 2020.gada 18.augusta rīkojumu Nr.R-726 „Par komisijas izveidi tirgus izpētes veikšanai” izveidota 

piedāvājumu izvērtēšanas komisija. 

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

Izsludināšanas datums: 19.08.2020. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Līdz 25.08.2020. plkst. 16.00 

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme: 25.08.2020. plkst. 16.05 

6. Piedāvājumu izvēles kritēriji: 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums atbilstoši Instrukcijas pretendentiem 13.4.apakšpunktā 

noteiktajiem kritērijiem.  

7. Iesniegto piedāvājumu saraksts: 

N. 

p.k. 

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas 

numurs 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvātā līgumcena  

(EUR bez PVN) 

1.  SIA “Efumo SSC”, reģ. Nr. 40103257194 24.08.2020. plkst. 17.20 30 000,00 EUR 

2.  SIA “E-Synergy”, reģ. Nr. 40103347036 25.08.2020. plkst. 15:47 22 000,00 EUR 

3.  
SIA “Avalanche Latvia”, reģ.Nr. 

40203242566 
25.08.2020. plkst. 15:56 22 699,00 EUR 

8. Ja piedāvājums atzīts par neatbilstošu Instrukcijā pretendentiem minētajām prasībām, šāda 

lēmuma pamatojums:  

8.1. Noformējuma prasībām neatbilstoši: nav. 

8.2. Kvalifikācijas prasībām neatbilstoši piedāvājumi: SIA “E-Synergy” (neatbilst Instrukcijas 

pretendentiem 12.1.1.apakšpunktam). 

8.3. Tehniskajai specifikācijai neatbilstoši piedāvājumi: nav. 

8.4. Piedāvājumi, kuros konstatētas aritmētiskās kļūdas: nav. 

8.5. Piedāvājumi, kuri noraidīti par nepamatoti zemām cenām: nav. 

9. Piedāvājuma iesniedzējs, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “Efumo SSC”, reģ. Nr. 

40103257194, Republikas laukums 3-619, Rīga, LV-1010. 
SIA “Efumo SSC” piedāvājums tika atzīts par atbilstošu visām izvirzītajām atlases, tehniskajām un finanšu 

prasībām, un tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas ir saņēmis lielāko punktu skaitu 

(87,83 punkti) atbilstoši Instrukcijas pretendentiem 13.4.punktam, līdz ar to atbilstoši Instrukcijas 

pretendentiem 13.5.punktam ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA “Efumo SSC” par kopējo summu 

30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro, nulle centi) bez PVN. 

 


