Iepirkuma procedūras "Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādes,
nomas un Microsoft Premier atbalsta pakalpojumu saņemšana"
(ID Nr. IPR-60446)
ziņojums
sagatavots saskaņā ar 28.03.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr.187 p.21.
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas
numurs, iepirkuma procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
priekšmets:
1.1.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība "Latvenergo".
1.2.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230.
1.3.Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-60446, IUB LE 2019/9.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
1.5. Līguma priekšmets: Microsoft programmatūras licenču uzturēšana, iegāde, noma un
Microsoft Premier atbalsta pakalpojumu saņemšana.
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 2019.gada
3.augustā;
2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2019.gada
6.augustā.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Mārtiņš Strods, Andrejs Harlamovs, Valdis Jaunžeikars,
Normunds Gulbinskis, Vladimirs Blagodarovs.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2019.gada 6.jūnija Rīkojums Nr.222 "Par
komisijas izveidošanu iepirkuma procedūras organizēšanai par Microsoft programmatūras
licenču uzturēšanu, iegādi, nomu un Microsoft Premier atbalsta pakalpojumu saņemšanu".
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisijas locekļi.
3.4. Iepirkuma procedūras pieaicinātais eksperts: Jānis Salenieks.
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja tāds
veikts:
4.1.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 2.septembra plkst.14:00.
4.2.Pamatojums termiņa saīsinājumam: termiņš nav saīsināts.
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai
izmaksas:
Piedāvājuma cena EUR bez PVN
1.Daļa
2.Daļa
Pretendents
"Microsoft programmatūras
"Microsoft Premier atbalsta
licenču uzturēšana, iegāde un
pakalpojums"
noma"
109 146.40
SIA "DPA"
1 933 441.50

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: elektroniskā iepirkumu sistēma
www.eis.gov.lv, 2019.gada 2.septembrī plkst.14:00.
7. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas
kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
7.1. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības: SIA
"DPA";
7.2. Piedāvātā līgumcena:
7.2.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļā "Microsoft programmatūras licenču uzturēšana, iegāde un
noma" - 1 933 441.50 EUR bez PVN (līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas par summu – 2
451 241.00 EUR bez PVN, jo šobrīd nav precīzi iespējams paredzēt Microsoft
programmatūras papildus licenču iegādes nepieciešamo apjomu);
7.2.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļā "Microsoft Premier atbalsta pakalpojums" - 109 146.40
EUR bez PVN (līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas par summu – 109 146.40 EUR bez
PVN).
7.3. Saskaņā ar atklātā konkursa p.17.3. piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums, piedāvājums ar viszemāko cenu.
Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir "DPA",
pretendentam ir atbilstošā kvalifikācija.
8. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju
nosaukumi: nav attiecināms.
9. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: nav attiecināms.
10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai ja piedāvājumu iesniedzis tikai
viens piegādātājs: Tā kā atklātam konkursam bija iesniegts tikai viens piedāvājums, tika
izvērtētas atklātā konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības un secināja, ka saskaņā ar
2017. gada 28. februāra MK noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu
norises kārtība" 19. punktu nav pamata pārtraukt iepirkuma procedūru, jo nolikumā izvirzītās
kvalifikācijas prasības nevarēja radīt nepamatotus ierobežojumus, kas ierobežotu piegādātāju
loku. Atklāta konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības ir objektīvas un samērīgas.
11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru: nav attiecināms.
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu
par nepamatoti lētu: neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti lētu.
13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai izmantot
elektroniskās informācijas sistēmas: piedāvājumu iesniegšanai tika izmantotas elektroniskās
informācijas sistēmas.
14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu konflikti
nav konstatēti.

