
Ziņojums par iepirkuma procedūru (identifikācijas Nr. TNA2017/18) 

 

Atklāta konkursa  

„Informācijas ekrānu iegāde un uzturēšana”  

(iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2017/18) 

 Ziņojums par iepirkuma procedūru 
Rīgā 2018.gada 21.februārī 

 

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs 

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas Nr. 40003334410 
 

Pasūtītāja juridiskā adrese 

Rīga, Baldones iela 1B, LV-1007 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2017/18 

 

Iepirkuma priekšmets 

Informācijas ekrānu iegāde un uzturēšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas (Nolikuma 

1. pielikums) prasībām. 

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 

Galvenā iepirkuma priekšmeta CPV kods – 30231300-0. 

Papildu priekšmeta CPV kods 72250000-2. 

 

Iepirkuma metode 

Atklāts konkurss (iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 1.daļas 1.punktu). 
 

Publicēšana internetā 

• Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 

18.01.2018. (pielikums Nr.1). 

• Informatīvs paziņojums par plānoto iepirkumu, pievienojot konkursa nolikumu, VAS Tiesu 

namu aģentūra mājas lapā internetā publicēts 18.01.2018., paziņojums par iepirkuma 

dokumentācijas grozījumiem, pievienojot konkursa nolikumu ar grozījumiem publicēts 

26.01.2018., pēc iepirkuma pabeigšanas procedūras ziņojums publicēts 21.02.2018. (pielikums 

Nr. 2). 

• Paziņojums par iepirkuma dokumentācijas grozījumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājas lapā internetā 26.01.2018. (pielikums Nr.3). 

• Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem tiks publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājas lapā internetā (Pielikums Nr.4). 

• Iepriekšējs informatīvais paziņojums par iepirkumu nav ticis publicēts. 
 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums 

Pamatojoties uz VAS „Tiesu namu aģentūra” valdes 26.10.2017. lēmumu (sēdes protokols Nr.32), 

izveidota komisija iepirkuma rīkošanai šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  

Sandis Vulis, VAS Tiesu namu aģentūra Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs; 

Komisijas locekļi:  

Matīss Baltalksnis, VAS Tiesu namu aģentūra Informācijas tehnoloģiju daļas Informācijas 

tehnoloģiju pakalpojumu vadītājs; 

Gundega Vistiņa, VAS Tiesu namu aģentūra personāla vadītāja; 

Komisijas sekretāre 

Anda Igovena, VAS Tiesu namu aģentūra lietvede-arhivāre. 
 

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāji 

Iepirkuma komisijas locekļi 

Pieaicinātie eksperti 

Nav 
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Piedāvājuma izvēles kritērijs 

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.  

Piedāvājumu vērtēšana tiek veikta saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles 

kritērijiem: 

Nr. Kritērija 

apzīmējums 

Kritērijs Punktu skaits 

1. A Profesionālo displeju cena (60 gab.) 60 

2. B Apmācību maksa (saskaņā ar Nolikuma 1. pielikuma 

“Tehniskā specifikācija” 6.1. punktu) 

10 

3. C Ikmēneša uzturēšanas maksa (60 displeju uzturēšana 17 

mēnešu periodā) 

10 

4. D Profesionālo displeju uzstādīšanas maksa (60 gab.) 4 

5.  Piedāvātais profesionālo displeju uzstādīšanas laiks: 

- Nav lielāks par 3 (trīs) dienām no pasūtījuma brīža – 8 

punkti 

- Nav liekāks par 5 (piecām) dienām no pasūtījuma 

brīža – 2 punkti 

8 

6.  Piedāvātais bojātās iekārtas aizvietošanas laiks: 

- 1 (viena) darba diena – 8 punkti 

- 2 (divas) darba dienas – 2 punkti 

8 

 Maksimālais punktu skaits 100 
A -  punktu skaitu katram piedāvājumam aprēķina šādi:  

A = 60 x (Ax:Ay), kur 

A – pretendenta iegūtais punktu skaits; 

60 – maksimālais iegūstamais punktu skaits par šo kritēriju; 

Ax – zemākā piedāvātā kopējā cena; 

Ay – vērtējamā piedāvājuma kopējā cena. 

 

B -  punktu skaitu katram piedāvājumam aprēķina šādi:  

B = 10 x (Bx:By), kur 

B – pretendenta iegūtais punktu skaits; 

10 – maksimālais iegūstamais punktu skaits par šo kritēriju; 

Bx – zemākā piedāvātā kopējā cena; 

By – vērtējamā piedāvājuma kopējā cena. 

 

C -  punktu skaitu katram piedāvājumam aprēķina šādi:  

C = 10 x (Cx:Cy), kur 

C – pretendenta iegūtais punktu skaits; 

10 – maksimālais iegūstamais punktu skaits par šo kritēriju; 

Cx – zemākā piedāvātā kopējā cena; 

Cy – vērtējamā piedāvājuma kopējā cena. 

 

D -  punktu skaitu katram piedāvājumam aprēķina šādi:  

D = 4 x (Dx:Dy), kur 

D – pretendenta iegūtais punktu skaits; 

4 – maksimālais iegūstamais punktu skaits par šo kritēriju; 

Dx – zemākā piedāvātā kopējā cena 

Dy – vērtējamā piedāvājuma kopējā cena. 

 

Par Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tiek atzīts Pretendents, 

kura piedāvājumam piešķirts lielākais punktu skaits. Ja piešķirto punktu skaits ir vienāds, par 

Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tiek atzīts piedāvājums, kura 

piedāvātā profesionālā displeja cena ir viszemākā. 
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Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 

08.02.2018. plkst.12.00 
 

Piedāvājuma atvēršanas vieta un datums  

VAS „Tiesu namu aģentūra” birojs Rīgā, Baldones ielā 1B, 08.02.2018. plkst.12.00 
 

Iesniegtie piedāvājumi 

Tika reģistrēti 2 pretendenti: 

Nr.

p.k. 

Juridiskās personas 

nosaukums un 

reģistrācijas Nr. 

 

Juridiskā adrese Biroja adrese Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un 

laiks 

1 SIA Hansab, reģ. 

Nr.40003146649 

Piedrujas iela 7, 

Rīga, LV-1073 

Piedrujas iela 7, 

Rīga, LV-1073 

06.02.2018. 

plkst.15.00 

2 SIA Edarin, reģ. 

Nr.40003295166 

Tērbatas iela 8b-83, 

Rīga, LV-1050 

Ģertrūdes ielā 66, 

Rīgā, LV-1009 

08.02.2018. 

plkst.11.00 

 

Finanšu piedāvājumā minētā cena 

Nr.p.k. Juridiskās personas nosaukums un 

reģistrācijas Nr. 

 

Juridiskā adrese Finanšu piedāvājumā 

uzrādītā cena 

(EUR bez PVN) 

1 SIA Hansab, reģ. Nr.40003146649 Piedrujas iela 7,  

Rīga, LV-1073 

115 845,00 

2 SIA Edarin, reģ. Nr.40003295166 Tērbatas iela 8b-83, 

Rīga, LV-1050 

134 100,00 

 

Tika sasauktas 4 komisijas sēdes: 

Nolikuma apstiprināšanas sēde – 12.01.2018. (sēdes protokols Nr.1 ziņojuma pielikumā Nr.5). 

Nolikuma grozījumu apstiprināšanas sēde – 23.01.2018. (sēdes protokols Nr.2 ziņojuma pielikumā 

Nr.6). 

Piedāvājumu atvēršanas sēde – 08.02.2018.(sēdes protokols Nr.3 ziņojuma pielikumā Nr.7). 

Piedāvājumu vērtēšanas sēde – 20.02.2018. (sēdes protokols Nr.4 ziņojuma pielikumā Nr.8). 

 

Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas pamatojums 

Noraidīts 1 pretendents - SIA Hansab, reģ. Nr.40003146649. 

Pretendents SIA HANSAB nav iesniedzis visu pieprasīto informāciju un dokumentāciju pretendenta 

kvalifikācijas atlases pārbaudei un iesniegtā informācija un dokumentācija neatbilst iepirkuma 

nolikuma noteikumos pretendentiem izvirzītajām kvalifikācijas atlases prasībām. 

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, piedāvātā līgumcena, izvēles 

pamatojums 

Pretendenta nosaukums,  

reģistrācijas Nr. 
Juridiskā adrese 

Finanšu piedāvājumā 

uzrādītā cena 

(EUR bez PVN) 

Piedāvājuma 

izvēles pamatojums 

SIA Edarin, reģ. 

Nr.40003295166 

Tērbatas iela 8b-83,  

Rīga, LV-1050 

134 100,00 Saimnieciski 

visizdevīgākais 

piedāvājums 

SIA Edarin piedāvājuma izvērtēšanas kopsavilkums 

Atbilstība atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. 

Kopējais pretendenta SIA EDARIN iegūto punktu skaits – 100 

(saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijiem: 60+10+10+4+8+8=100). 
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Paziņojums par lēmuma pieņemšanu pretendentiem vienlaicīgi nosūtīts 21.02.2018. (Pielikums 

Nr.9). 
 

Pielikumi: 
 

Pielikums Nr.1   Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapas izdruka “Paziņojums par 

līgumu”, 12 lp. 

Pielikums Nr.2 VAS Tiesu namu aģentūra interneta mājas lapas izdruka (informācija par 

atklātu konkursu, nolikums, nolikuma grozījumi, procedūras ziņojums), 3 lp. 

Pielikums Nr.3 Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapas izdruka “Paziņojums par 

izmaiņām vai papildu informāciju”, 4 lp. 

Pielikums Nr.4 Iepirkuma uzraudzības biroja interneta mājas lapas izdruka “Paziņojums par 

līgumu”. 

Pielikums Nr.5 Nolikuma apstiprināšanas sēdes protokols Nr.1 ar 1 pielikumu. 

Pielikums Nr.6 Nolikuma grozījumu apstiprināšanas sēdes protokols Nr.2 ar 3 pielikumiem. 

Pielikums Nr.7 Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokols Nr.3 ar 3 pielikumiem. 

Pielikums Nr.8 Piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.4 ar 3 pielikumiem. 

Pielikums Nr.9 Pretendentiem nosūtītie paziņojumi par lēmuma pieņemšanu Nr.01-24/14-15 un 

nosūtīšanu apliecinošas izdrukas, 5 lp. 

Pielikums Nr.10 Pretendenta pieprasījums par atvēršanas sēdes protokola sniegšanu 

/nosūtīšanas un saņemšanas apstiprinājumi, 3 lp. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  

VAS Tiesu namu aģentūra Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs                                          S.Vulis 

Komisijas locekļi:  

VAS Tiesu namu aģentūra Informācijas tehnoloģiju daļas  

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu vadītājs                                                              M.Baltalksnis 

 

VAS Tiesu namu aģentūra personāla vadītāja                                                                       G.Vistiņa 

 

Komisijas sekretāre 

VAS „Tiesu namu aģentūra” lietvede-arhivāre                                                                    A.Igovena 

 

 
 


