
Iepirkuma procedūras "Check Point ugunsmūru un attālinātās piekļuves sistēmas modernizācija un 

tehniskā atbalsta pakalpojums" (ID Nr. AS "Latvenergo" 2022/30) ziņojums 

(Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu.) 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, 

iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, līguma priekšmets: 

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: AS "Latvenergo", Adrese: Pulkveža Brieža iela 12, 

Rīga, Latvija, Vien. reģ. Nr. 40003032949 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: AS "Latvenergo" 2022/30. 

1.3. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss. 

1.4. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Iepirkuma procedūra izvēlēta saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma, IV nodaļas "Iepirkuma procedūru piemērošanas vispārīgie 

noteikumi" 13.panta "Iepirkuma procedūru veidi un to piemērošana" 1.daļas 1) punktu "Atklāts 

konkurss". 

1.5. Līguma priekšmets: Check Point ugunsmūru un attālinātās piekļuves sistēmas modernizācija un tehniskā 

atbalsta pakalpojums, kas sadalīts 2 divās daļās: 

1.5.1. 1.daļa: Check Point ugunsmūru pirkums un piegāde (CPV kods: 30236200-4); 

1.5.2. 2.daļa: Check Point ugunsmūru  iekārtu tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšana (CPV kods: 

72250000-2); 

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 30.10.2022. 

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 02.11.2022. ar Nr. 2022/S 211-

608971. 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Ivars Runkovskis, Jānis Salenieks, Anna Stankeviča, Jānis Dortāns, Rita 

Strika. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 10.10.2022. rīkojums Nr.329 "Par iepirkuma procedūras 

komisijas izveidošanu darbības izmaksu projekta "Check Point ugunsmūru un attālinātās piekļuves 

sistēmas tehniskā atbalsta pakalpojumu saņemšana 2023.gadā" un kapitālieguldījuma projekta "Check 

Point ugunsmūru sistēmas modernizācija 2022.gadā" īstenošanai" un 19.10.2022. Rīkojums Nr. 343 

"Par grozījumiem 10.10.2022. Rīkojumā Nr.329 "Par iepirkuma procedūras komisijas izveidošanu 

darbības izmaksu projekta "Check Point ugunsmūru un attālinātās piekļuves sistēmas tehniskā atbalsta 

pakalpojumu saņemšana 2023.gadā" un kapitālieguldījuma projekta "Check Point ugunsmūru sistēmas 

modernizācija 2022.gadā" īstenošanai". 

4.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 01.12.2022 10:00.  

4. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas: 

Piegādātājs 
SIA 

"OptiCom" 

SIA 

"IPRO" 

WhiteBit 

UAB 

Daļa Nr.1 - 2 (divu) ražotāja Check Point ugunsmūru 26000 

sērijas iekārtu pirkums un piegāde kopā ar tehnisko atbalstu 

(Collaborative Enterprise Support- Premium Add-on). 

354 890.00 465 832.62 423 304.20 

Daļa Nr.2 - ekspluatācijā esošo ražotāja Check Point 

ugunsmūru iekārtu tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšana 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam. 

214 983.00 248 848.39 226 806.70 

KOPA:  569 873.00 714 681.01  650 110.90 

5. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 01.12.2022 10:02. 

6. Rezultāti: 

6.1. Aritmētiskās kļūdas un nepamatoti zemas cenas pazīmes piedāvājumos nav konstatētas. 

6.2. Pamatojoties uz konkursa nolikumu: "Piedāvājumu izvēles kritērijs - Nolikumā noteiktajām prasībām 

atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ar viszemāko piedāvāto piedāvājuma cenu katrā 

Daļā.", par potenciālo konkursa uzvarētāju atzīsta SIA "OptiCom", kuras piedāvājums atzīts par atbilstošu 

visām nolikuma un kandidātu atlases prasībām, uz to nav attiecināsmi SPSIL 48. pantā kandidātu un 

pretendentu izslēgšanas noteikumi, iesniegusi  piedāvājumu ar viszemāko cenu EUR 354 890.00 bez PVN 

iepirkuma priekšmeta 1. daļā un EUR 214 983.00 bez PVN iepirkuma priekšmeta 2. daļā.   



7. Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvātā cena garantētajam 

apjomam: 

Nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "OptiCom", par 2 (divu) ražotāja Check Point ugunsmūru 26000 sērijas 

iekārtu pirkums un piegāde kopā ar tehnisko atbalstu (Collaborative Enterprise Support- Premium Add-on) un 

ekspluatācijā esošo ražotāja Check Point ugunsmūru iekārtu tehniskā atbalsta pakalpojumu sniegšanu par 

kopējo summu līdz EUR 569 873.00.   

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

procedūru: Nav attiecināms. 

10. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: Nav attiecināms. 

11. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai 

izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: Nav attiecināms.  

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


