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IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 
par sarunu procedūru "Tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) 

atjaunināšana" 
 sagatavots saskaņā ar likuma "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums" 

45.pantu 
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma 

identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā 
arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 
1.1. Akciju sabiedrība "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230;  
1.2. LE 2019/3; IPR-60115; 
1.3. sarunu procedūra; 
1.4. tehnisko objektu pārvaldības sistēmas (TOPS) atjaunināšana.  

2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja 
tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu 
uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 
1) 24.05.2019 (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī); 
2) 24.05.2019 (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē). 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 
3.1. iepirkuma komisijas sastāvs: Ivars Runkovskis, Aivis Students, Sandra Cuvareva, 

Andrejs Umpirovičs, Iļja Kaminskis (līdz 16.07.2019.), Gunārs Cingels (līdz 
25.11.2019.), Roberts Veselauskis (no 25.11.2019.), Andris Skutelis; 

3.2. iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: AS "Latvenergo" 02.05.2019. 
rīkojums Nr.173 ar tā 16.07.2019. grozījumiem Nr.270 un 25.11.2019. 
grozījumiem Nr.465; 

3.3. dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti - iepirkuma komisijas locekļi. 
4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

4.1. pieteikumu iesniegšanas termiņš -  27.06.2019; 
4.2. sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš -  20.08.2019; 
4.3. galīgo piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 12.12.2019. 

5. To piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu 
nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 
5.1. piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi: 

1) "CGI Lithuania" UAB; 
2) "Tieto Latvia" SIA; 

5.2. pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas: 
1) sākotnējie piedāvājumi: 
Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums  

"CGI Lithuania" UAB 20.08.2019 plkst. 11:33 EIRO 2 525 480.00 
"Tieto Latvia" SIA 20.08.2019 plkst. 10:14 EIRO 1 210 429.46 

2) galīgie piedāvājumi: 
Pretendents Iesniegšanas datums un laiks Finanšu piedāvājums 

"CGI Lithuania" UAB 12.12.2019. plkst. 12:36 EIRO 1 318 618.30 
"Tieto Latvia" SIA 12.12.2019. plkst. 10:38 EIRO 1 210 429.46 
6. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

6.1. pieteikumu atvēršana (1.posms)- Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 
apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 27.06.2017., plkst.14:00; 

6.2. sākotnējo piedāvājumu atvēršana (2.posms) - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-
konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 20.08.2019., plkst.14:00; 
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6.3. galīgo piedāvājumu atvēršana (3.posms) - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-
konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 12.12.2019., plkst.14:00. 

7. Sarunu posmi un to rezultāti: 
7.1. 1.posms - Kandidātu atlase. "CGI Lithuania" UAB un "Tieto Latvia" SIA 

iesniegtie pieteikumi atbilstoši kvalifikācijas prasībām. 
7.2. 2.posms - Sarunas. Abi iesniegtie piedāvājumi atbilstoši prasībām, piemērotas 

sarunas klātienē ar abiem pretendentiem par nosacījumiem galīgā piedāvājuma 
iesniegšanai; 

7.3. 3.posms - galīgā piedāvājuma iesniegšana. 
8. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 
kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 
8.1. nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

iesniedzēju "CGI Lithuania" UAB par piedāvāto līgumcenu EIRO 1 318 618.30; 
8.2. piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

Kritērijs  Mērvienība 
Tieto  CGI  Tieto CGI  

Piedāvāts Punkti 
TOPS ieviešanas un atbalsta 

pakalpojuma sniegšanas
piedāvājuma cena kopā

EUR 1 210 429.46 1 318 618.30 52.00 47.73 

Speciālistu vidējais 
izcenojums izmaiņu 

pieprasījumu realizācijai 
EUR 56.14 31.43 5.60 10.00 

Atbilstība tehniskajā 
specifikācijā noteiktajām 

vēlamajām prasībām 

Punktu summa 
par vēlamo 

prasību izpildi 
13.00 13.00 26.00 26.00 

TOPS ieviešanas termiņš Mēneši 14.69 13.90 9.46 10.00 
KOPĀ 93.06 93.73 

8.3. piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums; 
8.4. par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīts pretendenta "CGI 

Lithuania" UAB piedāvājums, kurš ieguva vislielāko punktu skaitu. 
9. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 
apakšuzņēmēju nosaukumi: 
1) SIA "CGI IT Latvia" - veicamo darbu apjoms <9%; 
2) SIA "Acando Latvia" - veicamo darbu apjoms <9%. 

10. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par 
katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un 
piedāvājumu: nav. 

11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai 
izbeigt iepirkuma procedūru: nav. 

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi 
piedāvājumu par nepamatoti lētu: nav. 

13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu 
iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un 
piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: 
pieteikumi un piedāvājumi iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 
apakšsistēmā www.eis.gov.lv; 

14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav.  


