
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 
par sarunu procedūru "Microsoft programmatūras licenču uzturēšana, iegāde un nomas 

pakalpojumu saņemšana" 
 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. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība "Latvenergo". 
1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230. 
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: AS "Latvenergo" 2022/10. 
1.4. Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu. 
1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 13.panta pirmā daļa; 
1.6. Līguma priekšmets: Microsoft programmatūras licenču uzturēšana, iegāde un nomas 

pakalpojumu saņemšana (72260000-5; ar programmatūru saistītie pakalpojumi). 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir 
izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu uzraudzības 
biroja tīmekļvietnē: 
2.1. 30.04.2022. (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē); 
2.2. 03.05.2022. (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī); 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
3.1.Iepirkuma komisijas sastāvs: Ivars Runkovskis, Jānis Kūlups, Andrejs Harlamovs, Māris 

Skrastiņš, Mārtiņš Strods. 
3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2022.gada 5.aprīļa  Rīkojums Nr.117 "Par 

iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu ar 29.03.2022. lēmumu Nr. 64/18 apstiprinātā 
kapitālieguldījumu projekta "Microsoft programmatūras jauninājumi un lietošanas licenču 
iegāde 2022.-2025.gadā" un darbības izmaksu projekta "Microsoft programmatūras noma 
2022.-2025.gadā" īstenošanai". 

4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 
4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš -  01.06.2022. 
4.2. Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš -  07.07.2022. 

5. To piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu 
nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas: 
5.1. Kandidātu nosaukumi, kuri ir pieteikušies uz kandidātu atlasi: SIA "A.P.N. Promise" (SIA 

"Promise Latvia", SIA "DPA". 
5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši sākotnējos piedāvājumus, un piedāvātās cenas: 

Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks Cena bez PVN 
SIA "DPA"  07.07.2022 plkst. 11:13 EUR 3`297`006,28 

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. Piedāvājumu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto pretendentu nosaukumus 
un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu nosaukumus un to noraidīšanas 
iemeslus: 
 Piedāvājumu skaita samazināšana nebija paredzēta. 

8. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 
8.1. Pieteikumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 

www.eis.gov.lv., 01.06.2022, plkst.14:00; 



8.2. Piedāvājumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 
www.eis.gov.lv., 07.07.2022., plkst.14:00. 

9. Sarunu posmi un to rezultāti: 
9.1. 1.Posms - Kandidātu atlase:  
 SIA "Promise Latvia", SIA "DPA" pieteikumi atbilst visām nolikuma un kandidātu atlases 

prasībām, obligātie  izslēgšanas nosacījumi netika konstatēti; 
 SIA "Promise Latvia", SIA "DPA" uzaicināti iesniegt piedāvājumu sarunu procedūras 2. 

posmam – Sarunas. 

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

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi Nr. 187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 
procedūru un metu konkursu norises kārtība" 234. punktu iepirkuma procedūra pārtraukta  
PAMATOJUMS. 
Iepirkumā nav nodrošināta konkurence – sarunu procedūras 2.posmam iesniegts tikai 1 (viens) 
piedāvājums: 

 Sarunu procedūras 1.posma nolikumā noteiktās kandidātu atlases prasības ir objektīvas un 
samērīgas; 

 2.posma tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem pretendentiem un nerada 
nepamatotus ierobežojumus konkurencei; 

 Iepirkuma komisija nevar pamatot, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam AS "Latvenergo" 
nepieciešamo pakalpojumu Microsoft programmatūras licenču uzturēšanu, iegādi un nomas 
pakalpojumu sniedz ierobežots skaits piegādātāju. 

11. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 
nepamatoti lētu: Nav 

12. 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  

13. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav. 


