Iepirkuma procedūras "Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS)
atjaunināšana uz IFS lietojumprogrammas 9.versiju",
ID Nr. IPR-56523
ziņojums
sagatavots saskaņā ar 28.03.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.187 p.98.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas
numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, līguma priekšmets:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība "Latvenergo".
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
Iepirkuma identifikācijas numurs: ID Nr. IPR-56523, IUB LE 2018/9.
Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu.
Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu
likuma 13.panta sestā daļa.
Līguma priekšmets: Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana uz IFS
lietojumprogrammas 9.versiju.

2.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:
2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 2018.gada
18.novembrī.
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2018.gada
20.novembrī.

3.

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Ivars Runkovskis, Aivis Students, Lauris Alainis, Kaspars
Kopmanis (līdz 15.04.2019.), Iļja Kaminskis, Andris Skutelis, Tatjana Kromāne Sandra
Ozola (no 16.04.2019.), Gunārs Cingels (no 16.04.2019.).
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums:
3.2.1. 2018.gada 6.septembra Rīkojums Nr.358 "Par komisijas izveidošanu iepirkuma
procedūras organizēšanai par tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS)
atjaunināšanu uz IFS Applications 9.versiju";
3.2.2. 2019.gada 9.aprīļa Rīkojums Nr.146 "Par grozījumiem 2018.gada 6.septembra
rīkojumā Nr. 358 "Par komisijas izveidošanu iepirkuma procedūras organizēšanai
par tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšanu uz IFS
Applications 9.versiju.".
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti (papildus
komisijai): SIA "NOUS consulting".

4.

Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 8.janvāra, plkst. 14:00.
4.2. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 10.maijam, plkst.14:00.
5.

Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi:
5.1. "CGI Lithuania" UAB, Reģistrācijas Nr. LT103163416.
5.2. SIA "Tieto Latvia", Reģistrācijas Nr. 40003193130.
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6.

Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu
nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to
noraidīšanas iemeslus:
Kandidātu skaita samazināšana nebija paredzēta.
7.

Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai
izbeigt iepirkuma procedūru:
Iepirkuma komisija saņēma IFS Sverige AB vēstuli par to, ka IFS Applications 9. versijas
dzīves cikls beigsies 2020. gada 23. martā, un IFS vairs nepārdos 9. versijas licences, kuras
nepieciešamas tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšanai uz IFS
Applications 9. versiju. Tā vietā ražotājs iesaka veikt pāreju uz IFS Applications 10. versiju.
Nemainot iepirkuma priekšmetu, pretendentiem nav iespēju iesniegt nolikuma prasībām
atbilstošu piedāvājumu par sistēmas TOPS pāreju uz IFS Applications 9. versiju, bet mainīt
iepirkuma priekšmetu Pasūtītājs nevar, jo atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
iepirkuma likuma 41.pantam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var izdarīt grozījumus
iepirkuma procedūras dokumentos, izņemot gadījumu, kad grozītie noteikumi pieļauj atšķirīgu
piedāvājumu iesniegšanu, līdz ar ko turpināt sarunu procedūras otro posmu nav iespējams.
8. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu
iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un
piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas:
Pieteikumu iesniegšanai tika izmantotas elektroniskās informācijas sistēmas.
9. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:
Interešu konflikti nav konstatēti.
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