Iepirkuma procedūras "Cisco Systems datu pārraides iekārtu un
programmnodrošinājuma iegāde" (ID Nr. IPR-66257)
ziņojums
sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu
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, LV1230.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-66257.
1.4. Iepirkuma procedūras veids: sarunu procedūra, nepublicējot dalības uzaicinājumu.
1.5. Līguma priekšmets: Cisco Systems datu pārraides iekārtu un
programmnodrošinājuma- iegāde līdz 2023. gadam, kas sadalīts 6 (sešās) iepirkuma
priekšmeta daļās:
1.5.1. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 "Cisco IP/MPLS pamattīklu maršrutētāju
iegāde";
1.5.2. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.2 "Cisco IP/MPLS piekļuves tīklu maršrutētāju
iegāde";
1.5.3. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.3 "Cisco LAN komutatoru iegāde";
1.5.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 "Cisco bezvadu LAN iekārtu iegāde";
1.5.5. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.5 "Cisco komunikāciju serveru un programmatūras
iegāde";
1.5.6 Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 ''Cisco datu centru un drošības iekārtu iegāde".
1.6. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iepirkuma likuma, IV nodaļas "Iepirkuma procedūru piemērošanas vispārīgie
noteikumi" 13.panta "Iepirkuma procedūru veidi un to piemērošana" 7.daļas 5.punktu
"Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam nepieciešamas sākotnējā preču piegādātāja
(ražotāja) papildu piegādes, lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās
preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), sabiedrisko
pakalpojumu sniedzējam vajadzētu iepirkt preces, kuras tehniski atšķirtos no tā rīcībā
jau esošajām precēm, un šāda atšķirība radītu nesaderību vai ievērojamas tehniskās
grūtības preču vai iekārtu uzturēšanā un ekspluatācijā".
Cisco Systems datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma piegādi var veikt visi
Gold, Premier un Select Cisco partneri, kas publicēti ražotāja interneta vietnē:
https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do.
1.7. Uz sarunām uzaicinātie pretendenti: SIA "SANTA MONICA NETWORKS", SIA
"SONEX TECHNOLOGIES", SIA ´TET", SIA "IPRO", SIA "LAILIO SOLUTIONS",
SIA "STALLION", UC "WAREHOUSE", SIA "KOMERCCENTRS DATI GRUPA",
SIA "CORPORATE SYSTEMS", SIA "TELCOM", AS "CAPITAL", SIA "LV
SYSTEMS", UAB "Novian Technologies".
2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā
Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: nav attiecināms.
3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma
procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: M.Strods, I.Brēķis, A.Cibiņš, I.Šnore, A.Doriņš,
A.Asars, I.Runkovskis, R.Grišajevs.
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2021.gada 1.jūnija rīkojums
Nr.135 " Par komisijas izveidošanu iepirkuma procedūras organizēšanai par Cisco
Systems datu pārraides iekārtu un programmnodrošinājuma piegādi līdz 31.12.2023".
3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisijas locekļi.
4. Pieteikumu/Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa
saīsinājumam, ja tāds veikts:
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 01.10.2021. plkst.11:00.
4.1.1. Pieteikumu iesniedzēji: SIA "Tet", SIA "Santa Monica Networks", SIA
"Corporate Systems", SIA "UC Warehouse" un SIA "Lailio Solutions".
4.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 01.11.2021. plkst.13:00.
4.3. Pamatojums termiņa saīsinājumam: termiņš nav saīsināts.
5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās
cenas vai izmaksas:

5.1. Pirmā pasūtījuma izpildītājs visās iepirkuma priekšmeta daļās ir pretendents SIA
"Santa Monica Networks".
5.2. Veicot nākamos pasūtījumus tiks ievērota sekojoša kārtība:
- visiem pretendentiem, ievērojot iepirkuma priekšmeta daļu, kuriem būs piešķirtas
vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības nosūtīs pieprasījumu pēc komercpiedāvājuma
par jebkādu šajā iepirkuma daļas grupā ietilpstošu Cisco Systems iekārtu vai
programmatūru;

- saimnieciski visizdevīgākajam komercpiedāvājuma iesniedzējam tiks nosūtīts Preču
pasūtījums;
- komercpiedāvājums jāiesniedz pieprasījumā norādītajā termiņā (komercpiedāvājuma
iesniegšanas laiks nepārsniegs 3 darba dienas);
- pēc pieprasījumā norādītā termiņa iesniegtie komercpiedāvājumi tiks noraidīti.
6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Latvenergo elektronisko
iepirkumu sistēma eis2.latvenergo.lv, 01.11.2021. plkst.13:00.
7. Sarunu posmi un to rezultāti: Piedāvājumu pārskatīšana nebija paredzēta.
8. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu
izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
8.1. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas vispārīgo vienošanos slēgšanas tiesības:
SIA "Tet", SIA "Santa Monica Networks", SIA "Corporate Systems", SIA "UC
Warehouse" un SIA "Lailio Solutions".
8.1.1. SIA "Lailio Solutions" atteicās slēgt vispārīgo vienošanos.
8.2. Piedāvātā līgumcena: Vispārīgās vienošanās par Cisco Systems datu pārraides
iekārtu un programmnodrošinājuma piegādi par kopējo summu līdz EUR 2 279 500.00
un termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim.
9. 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.
10. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: nav attiecināms.
11. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai ja piedāvājumu
iesniedzis tikai viens piegādātājs: nav attiecināms.
12. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt
vai izbeigt iepirkuma procedūru: nav attiecināms.
13. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi
piedāvājumu par nepamatoti lētu: nav attiecināms.
14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu
konflikti nav konstatēti.

