Zemkopības ministrija / Noslēgtie līgumi

Dienesta vieglo automašīnu
virsbūvju mazgāšana un
salona tīrīšana
ZM/2017/30
Televīzijas raidījumu
„Lauksaimnieku un
mežsaimnieku iespējas
ieguldīt ELFLA 2014.-2020.
gadam finansējumu nozares
attīstībā”, „ Zivsaimnieku
iespējas ieguldīt EJZF 2014.2020.gadam finansējumu
nozares attīstībā” izveide un
pārraidīšana
ZM/2018/3_ ELFLA_EJZF

Par Zemkopības ministrijas
interneta pieslēguma datu
plīsmu DDoS aizsardzību
Latvijas zivsaimniecības
integrētās kontroles un
informācijas sistēmas
(LZIKIS) uzturēšana
ZM/2018/8
Uz rezultātiem balstītu
agrovides pasākumu
ieviešanas iespēju
novērtējums
ZM/2018/10_ELFLA
Zemkopības ministrijas
amatpersonu un darbinieku
veselības apdrošināšana
ZM/2018/2_ELFLA_EJZF

Paziņojuma
publikācijas
datums IUB
mājaslapā
-

Pieteikumu/piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

Piegādātāja
nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Dokumenti

Līguma
izpildes
termiņš

Papildus
informācija

-

Individuālais
komersants
“Tontegods”

3900,00

-

01.01.2019.

-

-

-

SIA ““Radošā studija
“Savai zemītei””

41800,00

-

30.06.2018.

Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no:
ELFLA un EJZF
Iepirkums
veikts
piemērojot
Publisko
iepirkumu
likuma
9.panta
20.daļu.
-

-

-

SIA “Lattelecom”

4000,00

-

31.12.2019.

01.02.2018.
20.03.2018.

12.02.2018.

SIA “In-volv Latvia”

23028,00

Līgums

28.02.2019.

19.03.2018.
12.03.2018.

03.04.2018.

Biedrība “Baltijas
Vides Forums”

19’880,00

Līgums

6 mēnešu
laikā no
līguma
noslēgšanas

Pakalpojumu
tiks
līdzfinansēts
no ELFLA

25.01.2018.
26.04.2018.

15.02.2018.

Gjensidige, Akcine
draudimo bendrove
Latvijas filiāle

125’856,00

-

2 kalendārie
gadi

Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no:
ELFLA un EJZF
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Paziņojuma
publikācijas
datums IUB
mājaslapā
07.02.2018.

Pieteikumu/piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

Piegādātāja
nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

08.03.2018.

CARPS International,
Hauteville Insurance
Company Limited

2000000,00

Medaļu „Par centību“
izgatavošana
ZM/2018/21

-

-

UAB „Lietuvos
monetų kalykla”

3300,00

Gida pakalpojumi semināra
“Sestā HELCOM
Lauksaimniecības ekspertu
grupas tikšanās (AGRI 62018)” ietvaros
ZM/2018/23

-

-

SIA “TŪRISMA GIDU
SERVISS”

-

-

-

Apdrošināšanas līgums
Diplomātu, diplomātiskā un
konsulārā dienesta
amatpersonu (darbinieku)
un specializēto atašeju
veselības apdrošināšana un
apdrošināšana pret nelaimes
gadījumiem
ĀM/2017/181-1

Benzīna iegāde
Latvijas zivsaimniecības
integrētās kontroles un
informācijas sistēmas
(LZIKIS) apakšmoduļa ERS
tehniskie uzlabojumi jaunu
zivsaimniecības informācijas
apmaiņas standartu
ieviešanai
ZM/2018/22_EJZF
Korporatīvā datu tīkla
pakalpojuma nodrošināšana
Zemkopības ministrijai
ZM/2017/17
Par vizītkaršu, spiedogu
izgatavošanu un piegādi
ZM/2018/28

Līguma
izpildes
termiņš

Papildus
informācija

4 kalendārie
gadi

Iepirkumu
veica Ārlietu
ministrija

-

30.06.2018.

-

54,00

-

15.05.2018.

-

SIA “Circle K Latvia”

3999,00

-

1 gads

-

-

SIA “Business
Instruments”

9984,00

-

01.08.2018.

Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no EJZF

2017.11.23.

22.12.2017.

SIA “Lattelecom”

1378416,00

Līgums

51 mēnesis

-

-

AS “Reklāmas un
Zīmogu fabrika”

3900,00

-

24 mēneši vai
līdz
līgumcenas
sasniegšanai

Pakalpojums
var tikt
līdzfinansēts
no:
ELFLA un EJZF
Pakalpojums
var tikt
līdzfinansēts
no:
ELFLA un EJZF
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Dokumenti
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TV sižetu "Labā prakse
LEADER pasākuma
īstenošanai Latvijā" un
“Labā prakse sabiedrības
virzītas vietējās attīstības
(SVVA) stratēģiju
īstenošanai Latvijā”
izveide un pārraidīšana
ZM/2018/29_ ELFLA_EJZF
Informatīvā bukleta
“Latvian Bioeconomy
Strategy 2030”
izgatavošana
ZM/2018/31_INTERREG
EUROPE

2019.gada Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens
medību karšu izgatavošana
ZM/2018/37
1 TV raidījuma par tēmu
"Daudzpusīgs inovāciju un
veiksmīgas pieredzes
atspoguļojums
lauksaimniecības nozarēs
Latvijas lauku novados"
sagatavošana un
pārraidīšana
ZM/2018/36_ELFLA
Latvijas Zivsaimniecības
integrētās kontroles un
informācijas sistēmas
(LZIKIS) papildinājumu
izstrāde informācijas ievadei
par zvejas darbībām Latvijas
iekšējos ūdeņos”
ZM/2018/30_ZF

Paziņojuma
publikācijas
datums IUB
mājaslapā
-

Pieteikumu/piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

Piegādātāja
nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Dokumenti

Līguma
izpildes
termiņš

Papildus
informācija

-

SIA “MEDIJU TILTS”

18585,00

-

2018.gada
oktobris

Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no:
ELFLA un EJZF

-

-

SIA „JMG Dizains”

1479,34

-

07.09.2018.

Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no:
INTERREG
EUROPE
projekta
“Ilgtspējīga
reģionālā
bioenerģijas
politika:
nosacījumu
maiņa”
(BIO4ECO)

-

-

SIA “Dardedze
Hologrāfija”

3392,00

-

29.10.2018.

-

-

SIA "Radošā studija
"Savai zemītei""

3603,31

-

2018.gada
oktobris

15.08.2018.
05.10.2018.

31.08.2018.

SIA “Midis”

39669,42

Publicēts
pircēja
profilā EIS

2018.gada
30.novembris
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Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no
ELFLA
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Paziņojuma
publikācijas
datums IUB
mājaslapā
13.04.2018.
27.06.2018.
12.10.2018.

Pieteikumu/piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

Piegādātāja
nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Dokumenti

Līguma
izpildes
termiņš

Papildus
informācija

13.07.2018.

SIA “DIVI grupa”

288000,00

Publicēts
pircēja
profilā EIS

20 kalendārie
mēneši no
līguma
noslēgšanas

Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no ERAF*

12.04.2018.
13.06.2018.
12.07.2018.

27.07.2018.

SIA “iSoft Solutions”

289600,00

Publicēts
pircēja
profilā EIS

20 kalendārie
mēneši no
līguma
noslēgšanas

Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no ERAF*

Koplietošanas IT risinājumu
pilnveide un integrācija ar
centralizētajiem ZM nozares
IT risinājumiem
ZM/2018/12_ERAF
LZIKIS papildinājumu
izstrāde un integrācija ar
koplietošanas risinājumiem
ZM/2018/25_ERAF
Slodzes balansētāju piegāde
ZM/2018/35_ERAF

12.04.2018.
28.06.2018.

18.07.2018.

SIA “E-Synergy”

672600,00

20 kalendārie
mēneši no
līguma
noslēgšanas

Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no ERAF*

-

-

SIA “ WeAreDots”

9600,00

-

23.11.2018.

Lietojumprogrammu un IS
veiktspējas noteikšanas un
pārraudzības risinājuma
uzturēšana un sistēmu
monitoringa nodrošināšana
ZM/2018/27_EJZF
Latvijas zivsaimniecības
integrētās kontroles un
informācijas sistēmas
(LZIKIS) un vienotās
zemkopības nozares
informācijas sistēmas IKT
drošības un ekspluatācijas
audits
ID Nr.ZM/2018/38

19.10.2018.
04.12.2018.

31.10.2018.

SIA “Corporate
Systems”

33000,00

Lēmums
Līgums

12 kalendārie
mēneši

Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no ERAF*
Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no EJZF

31.10.2018.
29.11.2018.

12.11.2018.

SIA “Corporate
Consulting”

39900,00

Lēmums
Līgums

50 darba
dienas

Valsts augu aizsardzības
dienesta informācijas
sistēmas papildinājumu
izstrāde un integrācija ar
Zemkopības nozares
koplietošanas risinājumiem
ZM/2018/16_ERAF
Lauksaimniecības datu
centra informācijas sistēmas
papildinājumu izstrāde un
integrācija ar zemkopības
nozares koplietošanas
risinājumiem
ZM/2018/15_ERAF

SIA “Midis”
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Latvijas zivsaimniecības
integrētās kontroles un
informācijas sistēmas
(LZIKIS) papildinājumu
izstrāde un integrācija ar
zemkopības nozares
koplietošanas risinājumiem
ID Nr. ZM/2018/33_ERAF
Ziņu aģentūru pakalpojumi
ZM/2018/42

Paziņojuma
publikācijas
datums IUB
mājaslapā
18.09.2018.

Pieteikumu/piedāvājumu
iesniegšanas termiņš

Piegādātāja
nosaukums

Līgumcena
(bez PVN)

Dokumenti

Līguma
izpildes
termiņš

Papildus
informācija

09.10.2018.

SIA “Midis”

58606,00

Ziņojums

31.01.2020.

Pakalpojums
tiks
līdzfinansēts
no ERAF*

-

-

SIA “LETA”

14520,00

-

31.12.2019.

Līgums
noslēgts
piemērojot
Publisko
iepirkumu
likuma 9.
panta
divdesmito
daļu

ELFLA - Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētās Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Tehniskā palīdzība” finanšu līdzekļi.
EJZF - Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma „Tehniskā palīdzība” finanšu līdzekļi.
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļi.
* ERAF projekts Nr.2.2.1.1/17/I/001 “Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība”.

Informācija atjaunota: 04.12.2018.
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