
 
 
 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja  
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

 
 

Pasūtītāja nosaukums: valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” 

Pasūtītāja adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1000 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LP-2017/2 

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss 

Iepirkuma priekšmets: datu pārraides tīkla nodrošināšanas pakalpojuma iegāde 

Datums, kad dalības paziņojums publicēts IUB mājas lapā: 2017.gada 31.maijs 

Datums, kad dalības paziņojums publicēts ESOV: 2017.gada 01.jūnijs 

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Edgars Augustovskis, Informāciju sistēmu vadības departamenta (ISVD) direktors 

Komisijas locekļi: 

Ruta Šeršņova, Finanšu un grāmatvedības departamenta Investīciju daļas vadītāja 

Jānis Šleija, Juridiskā departamenta direktora vietnieks (iepirkumu jautājumos) 

Alberts Vilcāns, ISVD Infrastruktūras pārvaldības daļas vadītājs  

Inga Sproģe, Juridiskā departamenta juriskonsulte (iepirkumu jautājumos)  

Iepirkuma komisijas darbības pamats: VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētāja 2017.gada 
04.aprīļa rīkojums Nr.16 “Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu” 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisija 

Pieaicinātie eksperti: netika pieaicināti 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 05.jūlijs, pl.10.00 

Piegādātāji, kas iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 

Pretendents Kopējā līgumcena (EUR bez PVN) 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” 1 294 320,00 

“Latvijas Mobilais Telefons” SIA  1 917 120,00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 2017.gada 05.jūlijs pl.10.00, Ziemeļu iela 10, 
Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1000 

Pretendenta nosaukums, kam piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā 
līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma 
izvēlei: atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) 48.pantam un 
Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumiem Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu 
kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu 
piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Ievērojot, ka piedāvājumu vērtēšanas kritērijs 
ir piedāvājums ar viszemāko cenu un piedāvājumu ar viszemāko cenu iesniedza sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību “Lattelecom”, komisija vērtēja šī pretendenta piedāvājuma atbilstību 
nolikuma prasībām. Tika konstatēts, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” 
piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. 

Konkursa nolikuma 9.13.un 9.14.punkts attiecīgi nosaka, ka piedāvājumu izvēles kritērijs ir 
piedāvājums ar viszemāko cenu finanšu piedāvājuma 8.ailē – Kopējā līgumcena. Pretendents, 
kas iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju. Ievērojot 
minēto, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” (reģistrācijas numurs 40003052786) tika 
atzīta par atklāta konkursa “Par datu pārraides tīkla nodrošināšanas pakalpojuma iegādi” 
(iepirkuma identifikācijas numurs LP-2017/2) uzvarētāju. Piedāvātā kopējā līgumcena – 
1 294 320,00 EUR (viens miljons divi simti deviņdesmit četri tūkstoši trīs simti divdesmit euro, 00 
centri), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 



 

Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru 
izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 
nosaukumi: apakšuzņēmējam SIA “Stream Network” (reģistrācijas numurs 50003913971) 
nododamo darbu apjoms no kopējās līgumcenas – 20% (divdesmit procenti). 

Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 
procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: piedāvājumi netika noraidīti 

Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras 
nepārtraukšanai saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu: --- 

Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 
iepirkuma procedūru: --- 

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 
nepamatoti lētu: --- 

Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās 
informācijas sistēmas: --- 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: --- 

 

https://likumi.lv/ta/id/289808-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19

