
Tiesu namu aģentūra, VAS 

(reģ. 40003334410) 

Atklāts konkurss 

„Elektroniskās pieteikumu apstrādes sistēmas un ar to saistīto informācijas sistēmu 

infrastruktūras uzturēšana, papildinājumu izstrāde un ieviešana” 

identifikācijas Nr. TNA 2018/18  

ZIŅOJUMS 

 

Rīga, 10.12.2018. plkst. 16:22 

Pasūtītāja nosaukums: 

Tiesu namu aģentūra, VAS 

 

Pasūtītāja adrese: 

Rīga, Baldones iela 1B (LATVIJA), LV1007 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 

TNA 2018/18 

 

Iepirkuma procedūras veids: 

Atklāts konkurss 

 

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

Elektroniskās pieteikumu apstrādes sistēmas un ar to saistīto informācijas sistēmu infrastruktūras 

uzturēšana, papildinājumu izstrāde un ieviešana 

 

Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā 

internetā: 

 

 

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja 

attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:  

 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz [aizpilda manuāli], sastāvs: 

Vadītājs Sandis Vulis no 06.11.2018  

Vadītāja vietnieks Matīs Baltalksnis no 06.11.2018  

Loceklis Līva Meņģelsone no 06.11.2018  

Loceklis Gundega Vistiņa no 06.11.2018  

Loceklis Māris Meņģelsons no 06.11.2018  

Sekretārs Inese Spalle 
 

 

Ekspertu saraksts: 

 

 

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:  
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Piedāvājumu, pieteikumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], sākotnējo piedāvājumu [ja 

attiecināms uz iepirkuma procedūru] iesniegšanas termiņi (arī pamatojums 

piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds 

veikts): 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.12.2018. plkst. 12:00 

 

Kandidātu nosaukumi, kas iesnieguši pieteikumus: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]  

 

 

Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas:  

   
 

 Prasība: Finanšu piedāvājums  

 Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena  

 SIA EDARIN un SIA ANALYTICA piegādātāju 

apvienība 

EIRO 364856.2 
 

 
  

   

 

Ja samazināts  kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu 

nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli: [ja attiecināms uz iepirkuma 

procedūru]  

   

 Pretendenta nosaukums Izraudzīšanas iemesli  
 

SIA EDARIN un SIA 

ANALYTICA 

piegādātāju apvienība 

90 punkti 
 
 

 Pretendenta nosaukums Noraidīšanas iemesli  

 [Pretendents] [noraidīšanas iemesls]  

   

 

Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  

Rīga, Baldones iela 1B (LATVIJA), LV1007, 10.12.2018 12:15 

 

Pretendenta (-u),  kuram (-iem) piešķirtas līguma (vai inovācijas partnerības līguma) 

slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un  līgumcena: 

   

 Pretendenta nosaukums Izvēles pamatojums Līgumcena  
 
 

SIA EDARIN un SIA ANALYTICA 

piegādātāju apvienība 

90 punkti EIRO 364856.2 

 
 

   

 

Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; 

var iekļaut citas sadaļas] 

   
 

Pretendenta nosaukums Kopvērtējums  

 SIA EDARIN un SIA 

ANALYTICA piegādātāju 

apvienība - 1.variants 

Atbilst  
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  Kvalifikācijas prasība Atbilstība  
 

 Pretendenta pieteikums dalībai Atbilst 
 

 

 Apakšuzņēmēja/Personas apliecinājums Atbilst 
 

 

 Pretendenta realizēto pakalpojumu saraksts Atbilst 
 

 

 Speciālistu saraksts Atbilst 
 

 

 Speciālista CV Atbilst 
 

 

 Informācija par apakšuzņēmējiem Atbilst 
 

 

 Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums Atbilst 
 

 

 Pretendenta pēdējās iesniegtās bilances 

kopija 

Atbilst 
 

  
 

   

 

Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; 

var iekļaut citas sadaļas] 

   
 

Pretendenta nosaukums Kopvērtējums  

 SIA EDARIN un SIA 

ANALYTICA piegādātāju 

apvienība - 1.variants 

Atbilst  

  Prasība Atbilstība  
 

 Tehniskā specifikācija un tā pielikumi Atbilst 
 

 

 Finanšu piedāvājums Atbilst 
 

  
 

   

 

Saimnieciski  visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums: 

   

 Pretendenta nosaukums Kritērijs Piešķirtie 

punkti 

 

 

SIA EDARIN un SIA 

ANALYTICA piegādātāju 

apvienība - 1.variants 

Microsoft  Certified Professional 

sertifikācija 

5  

 

 Oracle Database 11g Administrator 

Certified 

5 
 

 

 Oracle Weblogic 11g Administrator 

Certified 

5 
 

 

 IT pakalpojumu pārvaldības eksperti 0 
 

 

 Risinājuma pakalpojumu pārvaldības 

speciālisti 

0 
 

 

 Resursu pārvaldības eksperts 5 
 

 

 Personu datu apstrādes speciālists 5 
 

 

 Zabbix monitoringa programmatūras 

speciālists 

5 
 

 

 Piedāvātā pakalpojuma cena 60 
 

   

   

  

Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis 

(-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem): 
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 [informācijas par apakšuzņēmējiem nav]  

   

 

Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu [ja attiecināms uz iepirkuma 

procedūru], konkursa dialoga dalībnieku [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un 

pretendentu, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem pieteikumiem 

[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], risinājumiem [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

un piedāvājumiem: 
 

 
 

 Pretendenta nosaukums Pamatojums  

   

 

Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens 

piegādātājs: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

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

pasūtītājam ir pienākums izmantot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai elektroniskās 

informācijas sistēmas: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

Nav 

 

Cita informācija: [ja nepieciešams] 

 

 

Vadītājs Sandis Vulis    

  (paraksts)  (datums)  

Vadītāja vietnieks Matīs Baltalksnis    

  (paraksts)  (datums)  

Loceklis Līva Meņģelsone    

  (paraksts)  (datums)  

Loceklis Gundega Vistiņa    

  (paraksts)  (datums)  

Loceklis Māris Meņģelsons    

  (paraksts)  (datums)  

Sekretārs Inese Spalle    

  (paraksts)  (datums)  

 


