
Iepirkuma procedūras "Microsoft programmatūras licenču uzturēšana, iegāde un nomas 

pakalpojumu saņemšana" (ID Nr. AS "Latvenergo" 2022/27) 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" 2022/27. 

1.3. Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu. 

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 3.punktu "Sarunu 

procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu" 

1.5. Līguma priekšmets: Microsoft programmatūras licenču uzturēšana, iegāde un nomas pakalpojumu 

saņemšana (CPV kods 72260000-5:  ar programmatūru saistītie pakalpojumi), tai skaitā: 

1.5.1. Programmatūras licenču uzturēšanas garantētais iepirkuma apjoms; 

1.5.2. Jaunu programmatūras licenču negarantētais iepirkuma apjoms; 

1.5.3. Programmatūras licenču nomas pakalpojuma garantētais iepirkuma apjoms; 

1.5.4. Programmatūras licenču nomas negarantētais iepirkuma apjoms. 

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 06.10.2022. 

2.2. Paziņojums Nr. 2022/S 194-551160 par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

07.10.2022:  https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551160-2022:TEXT:LV:HTML&src=0. 

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

sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: I. Runkovskis, J. Kūlups, A. Harlamovs, M. Skrastiņš, M.  Strods. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 07.102022. rīkojums Nr.285 " 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/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

4.1. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 04.11.2022., plkst. 14:00.  

4.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.12.2022., plkst. 14:00.  

5. Kandidātu/pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši pieteikumus/piedāvājumus, kā arī 

piedāvātās cenas vai izmaksas: 

5.1. Pieteikušies uz kandidātu atlasi: : SIA "Crayon Latvia", SIA "DPA",  GT Tarkvara OÜ un Span d.d. 

5.2. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši sākotnējos piedāvājumus un piedāvātās cenas EUR (bez PVN): 

Pretendents Piedāvājuma cena 

SIA "Crayon Latvia"  EUR 2 952 215,77 

SIA "DPA"  EUR 3 190 221,48 

GT Tarkvara OÜ  EUR 3 328 441,94 

6. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

6.1. Pieteikumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 

04.11.2022., plkst. 14:00; 

6.2. Piedāvājumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 

06.12.2022, plkst. 14:05. 

7. Sarunu posmi un to rezultāti: 

7.1. 1.posms. Kandidātu atlase:  

1) Par atbilstošiem kandidātu atlases prasībām tika atzīti un uzaicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus 

iepirkuma procedūras 2. posmam; SIA "Crayon Latvia", SIA "DPA",  GT Tarkvara OÜ un Span d.d. 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551160-2022:TEXT:LV:HTML&src=0


7.2. 2.posms. 

1) Sākotnējos piedāvājumus iepirkuma procedūras 2. posmam iesniedza: SIA "Crayon Latvia", SIA 

"DPA",  GT Tarkvara OÜ.  

2) Span d.d.  Piedāvājumu iepirkuma procedūras 2. posmam neiesniedza. 

3) Par atbilstošiem nolikuma prasībām tika atzīti un izvērtēti SIA "Crayon Latvia", SIA "DPA",  GT 

Tarkvara OÜ; 

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

apjomam, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

8.1. Pamatojoties un sarunu procedūras nolikuma: 

• 10.4. punktu: "Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts, ņemot vērā tikai vienu  kritēriju 

- piedāvājuma cenu euro bez PVN par Microsoft programmatūras licenču uzturēšanas, iegādi un 

nomas pakalpojumu saņemšanu garantētajam un ne garantētajam (prognozētajam) apjomam kopā 

laika periodam no 2022.gada 1. jūlija līdz 2025.gada 30.jūnijam"; 

• 9.6. punktu: "Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas bez sarunām, balstoties uz 

sākotnējiem piedāvājumiem", 

par saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju tiks atzīta un piešķirtas līguma slēgšanas tiesības  SIA 

"Crayon Latvia", kura piedāvājusi zemāko cenu EUR 2 952 215,77 bez PVN. 

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

procedūru: Nav attiecināms. 

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

nepamatoti lētu: Nav attiecināms. 

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: Nav attiecināms. 

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


