ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
Iepirkuma komisijas sēdes
PROTOKOLS
(Iepirkuma identifikācijas Nr. ZM/2017/23_EJZF)
20.10.2017.

Rīgā

Nr. 1

Komisija iepirkuma veikšanai (turpmāk – Komisija) izveidota ar Zemkopības ministrijas
2017.gada 29.septembra rīkojumu Nr.127 “Par iepirkuma Nr.ZM/2017/23_EJZF komisijas
izveidošanu” šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
Rihards Kancēvičs – Administratīvā departamenta direktors;
komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Helmuts Dundurs - Administratīvā departamenta direktora vietnieks, Publisko iepirkumu un
saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;
Komisijas locekļi:
Armands Šmits - Administratīvā departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs;
Anna Grīnvalde - Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā
nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece;
Zane Zeme – Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma
nodaļas juriskonsulte.
Par Komisijas sekretāri noteikta Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un
saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Zane Zeme.
Sēdē piedalās: R.Kancēvičs, H.Dundurs, A.Šmits, A.Grīnvalde un Z.Zeme.
Protokolē: Zane Zeme (protokols uz 4 lpp.)
Sēdes sākums: 1330
No 5 komisijas locekļiem sanāksmē piedalās 5.
Darba kārtībā:
Iepirkumam iesniegtā Pretendenta piedāvājuma vērtēšana un iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršana iepirkuma „EJZF Lietojumprogrammu un IS veiktspējas noteikšanas un
pārraudzības risinājuma uzturēšana un sistēmu monitoringa nodrošināšana” (Iepirkuma
identifikācijas Nr.ZM/2017/23_EJZF) ietvarā. Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko
iepirkumu likuma 9. pantu.
Sēdes gaita:
1.
Š.g. 3.oktobrī Komisija apstiprināja iepirkuma „EJZF Lietojumprogrammu un IS
veiktspējas noteikšanas un pārraudzības risinājuma uzturēšana un sistēmu
monitoringa nodrošināšana” Nolikumu (Pielikums Nr.1) ar piedāvājumu iesniegšanas
laiku līdz š.g.16.oktobrim plkst.11:00.
2.
Š.g. 3.oktobrī Komisijas locekļi parakstīja apliecinājumu par to, ka nav tādu faktu vai
apstākļu, kuru dēļ tie būtu ieinteresēti kāda pretendenta izvēlē vai darbībā (Pielikums Nr.
2).
3.
Š.g. 3.oktobrī Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Publikāciju vadības sistēmā internetā
(Pielikums Nr.3) un Zemkopības ministrijas portālā sadaļā “Publiskie iepirkumi (Pielikums
Nr.4) tika publicēti paziņojumi par plānoto līgumu.
4.
Līdz š.g. 16.oktobrim plkst.11:00 tika iesniegts 1 (viens) piedāvājums (Pielikums Nr.5).

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks
16.10.2017.
Plkst. 09:20

Pretendents:
SIA “Corporate Systems”

Pretendenta piedāvātā
Līgumcena bez PVN par 12
(divpadsmit) mēnešiem
EUR 34572,00

Komisija, uzsākot vērtēt, Pretendenta piedāvājumu pārbauda vai SIA “Corporate
Systems”” Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma 4.punktā noteiktajam.
Komisija konstatē, ka SIA “Corporate Systems” Piedāvājums ir sagatavots atbilstoši
Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām.
Komisija izvērtē Pretendenta kvalifikācijas atbilstību Nolikuma 5.punktā noteiktajām
prasībām. Komisija konstatē, ka SIA “Corporate Systems” Piedāvājums atbilst Nolikuma
5.punktā noteiktajām prasībām.
Komisija, izvērtējot Pretendenta SIA “Corporate Systems” Tehnisko piedāvājumu,
konstatē, ka tas atbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
Komisija, izvērtējot Pretendenta SIA “Corporate Systems” Finanšu piedāvājumu,
aritmētiskās kļūdas nekonstatē.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana pēc kritērijiem:

5.

6.

7.
8.
9.

Vērtēšanas kritērijs

Nr.
1.

Pretendenta piedāvāto ikmēneša atskaišu atbilstība pasūtītāja vajadzībām

2.

Piedāvājuma cena

Maksimālais
punktu skaits
40
60

KOPĀ

100

Piedāvājuma kvalitāti jeb 1.vērtēšanas kritēriju izvērtē, ņemot vērā pretendenta tehniskajā
piedāvājumā iesniegto informāciju un, piešķirot punktus atbilstoši zemāk minētajiem vērtēšanas
principiem:
Vērtēšanas kritēriji

Nr.
6.4.1.

Pretendenta piedāvāto ikmēneša atskaišu atbilstība pasūtītāja vajadzībām:

Maksimāli
iegūstamais punktu
skaits
40 punkti

40 (četrdesmit) punkti:
Pretendenta piedāvājumā iesniegtie ikmēneša atskaišu paraugi pilnībā atbilst visām pasūtītāja
definētajām biznesa prasībām, kā arī, to detalizācijas līmenis ļauj pilnībā pārliecināties par spēju
pasūtītājam kontrolēt aplikāciju veiktspējas parametrus atbilstoši pasūtītāja infrastruktūras topoloģijai un
definētajiem aplikāciju un ar tām saistīto biznesa pakalpojumu parametriem.
20 (divdesmit) punkti:
Pretendenta piedāvājumā iesniegtie ikmēneša atskaišu paraugi pilnībā atbilst visām pasūtītāja
definētajām biznesa prasībām, to detalizācijas līmenis neļauj pilnībā pārliecināties par spēju pasūtītājam
pilnībā kontrolēt aplikāciju veiktspējas parametrus atbilstoši pasūtītāja infrastruktūras topoloģijai un
definētajiem aplikāciju un ar tām saistīto biznesa pakalpojumu parametriem.
10 (desmit) punkti:
Pretendenta piedāvājumā iesniegtie ikmēneša atskaišu paraugi pilnībā neatspoguļo visas pasūtītāja
definētajām biznesa prasības, to detalizācijas līmenis pasūtītājam nenodrošina spēju pilnībā kontrolēt
aplikāciju veiktspējas parametrus atbilstoši pasūtītāja infrastruktūras topoloģijai un definētajiem
aplikāciju un ar tām saistīto biznesa pakalpojumu parametriem.

Pretendentu piedāvājumu cenām (P) punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:
P = Cx / Cy x 40, kur:
Cx - lētākā piedāvājuma cena;
Cy - vērtējamā piedāvājuma cena.
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1.

Pretendenta piedāvāto ikmēneša atskaišu atbilstība pasūtītāja vajadzībām

40

SIA
“Corporate
Systems”
10*

2.

Piedāvājuma cena

60

60

100

70

Maksimālais
punktu skaits

Vērtēšanas kritērijs

Nr.

KOPĀ

* Pretendents Piedāvājumā nav norādījis/iesniedzis atskaišu paraugus. Līdzšinējā sadarbības
Līguma ietvaros Pretendenta ikmēneša atskaišu paraugi pilnībā atbilst visām Pasūtītāja
definētajām biznesa prasībām.
Saskaņā ar PIL 9.panta noteikto kārtību Komisija veic pārbaudi vai uz SIA “Corporate
Systems” neattiecas PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā minētie izslēgšanas
nosacījumi, izslēgšanas nosacījumi netiek konstatēti:
10.1. 20.10.2017. E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu Sērijas NO Nr.31142433-7396288 pieprasīts uz 16.10.2017. (Pielikums Nr.6);
10.2. 20.10.2017. E-IZZIŅA par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības
apturēšanas procesiem Sērija URA Nr.31142433-7396285 pieprasīts uz 16.10.2017.
(Pielikums Nr. 7);
10.3. 20.10.2017. E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu Sērijas NO Nr. 31142581-7397415 pieprasīts uz 20.10.2017. (Pielikums Nr. 8);
10.4. 20.10.2017. E-IZZIŅA par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības
apturēšanas procesiem Sērija URA Nr. 31142581-7397413 pieprasīts uz 20.10.2017.
(Pielikums Nr. 9).
10.

Komisija, ņemot vērā balsošanas rezultātus („par”- 5 balsis, „pret”- nav), nolemj:
atzīt SIA “Corporate Systems” (Vienotais reģistrācijas Nr.40103307781, juridiskā
adrese Pērnavas iela 43a-9, Rīga, LV–1009) piedāvājumu par saimnieciski visizdevīgāko, jo
tā Piedāvājums, no maksimāli iespējamiem 100 punktiem ieguva 70 punktus, un piešķirt SIA
“Corporate Systems” tiesības slēgt iepirkuma Līgumu par „EJZF Lietojumprogrammu un
IS veiktspējas noteikšanas un pārraudzības risinājuma uzturēšana un sistēmu
monitoringa nodrošināšana” (ID Nr.ZM/2017/23_EJZF) par piedāvāto kopējo līgumcenu
12 (divpadsmit) mēnešiem, kas sastāda 34572,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti
septiņdesmit divi eiro, 00 centi) bez PVN par Pasūtītāja rīcībā esošā Risinājuma uzturēšanu,
atbilstoši Biznesa prasībām Nr.1 līdz Nr.3 Tehniskajā specifikācijā.

11.

Uzdevumi Z.Zemei:
1. Nodrošināt piedāvājuma iesniedzēja informēšanu par pieņemto lēmumu un publicēt
lēmumu Zemkopības ministrijas portālā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13. un
14.daļā noteikto;
2. Sagatavot iepirkuma līguma projektu saskaņošanai;
3. Nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 9.panta 17.daļas izpildi sagatavojot un IUB
vadības sistēmā publicējot informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu;
4. Nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 9.panta 18.daļas izpildi un iepirkuma līguma
teksta publicēšanu Zemkopības ministrijas portālā.
Sēde beidzās: 1450
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Pielikumā:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nolikums „EJZF Lietojumprogrammu un IS veiktspējas noteikšanas un pārraudzības
risinājuma uzturēšana un sistēmu monitoringa nodrošināšana” uz 22 lpp;
Apliecinājums uz 1 lpp;
Izdruka no Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas uz 4 lpp;
Izdruka no Zemkopības ministrijas portāla uz 1 lpp;
SIA ”Corporate Systems” Piedāvājums uz 82 lpp;
20.10.2017. E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu Sērijas NO Nr.31142433-7396288 pieprasīts uz 16.10.2017. uz 3 lpp;
20.10.2017. E-IZZIŅA par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas
procesiem Sērija URA Nr.31142433-7396285 pieprasīts uz 16.10.2017. uz 1lpp;
20.10.2017. E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu Sērijas NO Nr. 31142581-7397415 pieprasīts uz 20.10.2017. uz 3 lpp;
20.10.2017. E-IZZIŅA par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas
procesiem Sērija URA Nr. 31142581-7397413 pieprasīts uz 20.10.2017. uz 1 lpp.

Rihards Kancēvičs Helmuts Dundurs –
Armands Šmits –
Anna Grīnvalde –
Zane Zeme –
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