PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Iepirkuma veikšana 81panta 10. daļas kārtībā.
Sarunu procedūra, pamatojoties uz publiskā
iepirkuma likuma 63.panta 1.daļas 2.punktu.

Rīgā, 2013. gada 29. novembris
Pasūtītājs: Tiešās pārvaldes iestāde „Latvijas Institūts”, reģ. Nr. 90009743212, adrese:
Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Iepirkuma priekšmets: „Portāla www.latvia.eu un mājas lapas www.li.lv uzturēšanas, portāla

www.latvia.eu jaunu sadaļu izstrādes, programmēšanas, funkcionalitātes uzlabošanas un
attīstības darbi”, izveide, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 8.1 panta 10.daļas
kārtību un 63.panta 1.daļas 2.punktu.
CPV kods 72000000-5 (IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, internets un
atbalsts.)
Iepirkuma identifikācijas Nr. LI 2013/08.
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts pasūtītāja mājas lapā: 03.12.2013.
Iepirkuma komisija izveidota ar Latvijas Institūta direktora p.i Kārļa Pota 15.07.2013.
rīkojumu Nr. 9.2./14 „Par iepirkuma komisiju” šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: LI direktore Karina Pētersone
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: informatīvo projektu koordinatore Sandra Īriste
Komisijas loceklis: sabiedrisko attiecību projektu speciālists Kārlis Pots
Komisijas locekle: Rīga 2014 projektu koordinatore Daina Ruduša
Komisijas locekle: administratīvo projektu koordinatore Inese Andersone
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: noteiktas iepirkuma procedūras
nolikumā.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2013.gada.27. novembris, plkst.12.00.
Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rīga, Pils iela 21, LV1050, piedāvājumu atvēršanas sēde 27.11.2013. plkst. 17.00.
Pretendenti un to finanšu piedāvājums:
Nr.p Pretendents
Reģ. Nr.
.k.
1.
SIA „Softicom”
40003674327
2.
SIA „Asketic”
40003646164

Iesniegšanas datums, laiks
27.11.2013.,plkst 10.20
27.11.2013.,plkst.11:20

3.

SIA „Mediaparks”

40103234115

Iegūtu punktu skaits- vidējais rādītājs
Nr. Pretendents
Kritērijs
p.k
13.1.2.
.
(A2)
1
SIA „Softicom”
136.90 LVL
2
SIA „Asketic”
141.00 LVL

27.11.2013.,plkst.11:32
Kritērijs
13.1.3 (B).
6,4 punkti
32 punkti

3
SIA „Mediaparks”
140.00 LVL
18 punkti
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana
Nr.p.k.
1

Pretendents
SIA „Softicom”

2

SIA „Asketic”

3

SIA „Mediaparks”

Kritērijs
13.1.4.
(C)
11,2 punkti
18 punkti
16,6 punkti

X = 40 x (A1-zemākā cena/A2) + B + C,

X=40x (136.90/136.90)+6.4+11.2
X=40+6.4+11.2
X=57.6 punkti
X=40x (136.90/141.00)+32+18
X=38.8+32+18
X=88.8 punkti
X=40x(136.90/140.00)+18+16.6
X=39.2+18+16.6
X=73.8 punkti

Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesls: Nav
Lēmums:
Komisija lēma, ka, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 81 panta 10.daļu, un
saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, ja „tehnisku vai
māksliniecisku iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt
tikai ar konkrētu piegādātāju”, tika piemērota mazā sarunu procedūra.
Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA „Asketic”, reģ. nr. 40003646164, adrese Apuzes
iela 24, Rīga, LV-1046, par līgumcenu līdz 29 990.00 LVL (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi

simti deviņdesmit lati un 00 santīmi), kas pēc Latvijas Bankas oficiālā maiņas kursa
0.702804 konvertējot no LVL uz EUR ir līdz 42 671.93 EUR (četrdesmit divi tūkstoši seši
simti septiņdesmit viens EUR un 93/100) bez pievienotās vērtības nodokļa, ja mērķa
īstenošanai tiks piešķirts finansējums un būs nepieciešami web, interaktīvā dizaina,
programmēšanas darbi un attīstības darbi.
Līgums par iepirkuma priekšmetu slēdzams ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts kā
saimnieciski izdevīgākais.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
Karina Pētersone

Sagatavoja: I. Andersone

