LNB/2014/14
Iepirkuma procedūras
„LNB IP telefonijas programmatūras licenču iegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr. LNB/2014/14
ZIŅOJUMS
Rīga
1.
1.1.

2014.gada 05.septembrī
Vispārēja informācija par iepirkuma procedūru
Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums:
Adrese:
Reģistrācijas numurs:
Tālruņa numurs:
Faksa numurs:
Interneta adrese:
e-pasta adrese:

Latvijas Nacionālā bibliotēka
K.Barona iela 14, Rīga, LV-1423, Latvija
90000057827
67365250
67280851
www.lnb.lv
lnb@lnb.lv

1.2.

Iepirkuma identifikācijas numurs
LNB/2014/14

1.3.

Iepirkuma procedūras veids
iepirkuma procedūras veids atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām ir iepirkums
PIL 81 pantā noteiktajā kārtībā;

1.4. Līguma priekšmets
1.4.1. Līguma priekšmets ir LNB IP telefonijas programmatūras licenču iegāde.
2.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB mājas lapā
2014.gada 19.augustā

3.

Iepirkuma komisija

3.1.

Iepirkuma komisijas sastāvs

Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs:
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja vietnieks:

Emīls Klotiņš
Uldis Žimants

Iepirkumu komisijas loceklis: Uldis Zariņš
Iepirkumu komisijas loceklis: Jānis Freimanis

Tehnoloģiju departamenta
direktors
Tehnoloģiju un komunikācijas
nodaļas vadītājs
Stratēģiskās attīstības nodaļas
vadītājs
Sistēmu nodaļas vadītājs

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 2014.gada 4.februāra rīkojums Nr. 1.1-2/11.
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4.
4.1.

Izvirzītās prasības un kritēriji
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

Pretendentiem izvirzītās prasības vai atsauce uz citu
nolikuma punktu
Saskaņā ar Nolikuma 1.10.3.1.punktu.
Saskaņā ar Nolikuma 1.10.09.punktu.
Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem
personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības
dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents
plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

Iesniedzamie dokumenti
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā,
atbilstoši Nolikuma 1.pielikuma formai.
Pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija, ja pretendenta
piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgas
komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstī, kur
pretendents reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības
kopija vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta
reģistrāciju atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu
prasībām.
Gadījumā, ja pretendenta reģistrācijas valsts normatīvie
akti neparedz komersanta reģistrācijas apliecības
izsniegšanu fiziska dokumenta formā, pretendents var
iesniegt apliecinātu izdruku no oficiālas elektroniskās
datu bāzes.

Komisija veic papildus pārbaudi saskaņā ar Nolikuma
5.3.punktu.
Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pirms Pretendenta pieredzes saraksts (atbilstoši Nolikuma
piedāvājuma iesniegšanas dienas ir pieredze Tehniskajā 3.pielikuma formai), pievienojot vismaz 2 (divas)
specifikācijā minēto Pakalpojumu sniegšanas jomā. pozitīvas atsauksmes par to, ka darbi veikti kvalitatīvi un
Pieredzi apliecina iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līgumā noteiktajā termiņā.
noslēgtie līgumi, no kuriem vismaz 1 (viens) ir pēc
apjoma līdzvērtīgs pretendenta piedāvājumam šajā
iepirkuma procedūrā.
Līguma izpildē iesaistītais pretendenta vadošais Pretendenta līguma izpildē iesaistītā vadošā personāla
personāls ir atbilstoši kvalificēts un ar nepieciešamo saraksts, norādot amatu, vārdu un uzvārdu, informāciju,
pieredzi.
vai konkrētais speciālists ir darba līgumattiecībās ar
pretendentu, vai tiks piesaistīts uz līguma izpildes laiku.
Speciālisti, kuri nav darba līgumattiecībās ar Speciālista parakstīts apliecinājums par tā gatavību veikt
pretendentu, ir informēti un izprot tiem uzdodamā darba tam uzdoto darbu gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par
raksturu un apjomu, ir spējīgi un gatavi uzņemties veikt iepirkuma procedūras uzvarētāju.
šos darbus gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par
iepirkuma procedūras uzvarētāju.
Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība
Saskaņā ar Nolikuma 1.10.10.punktu.
Informācija par piegādātāju apvienībā ietilpstošajām
personām (norādot vadošo personu, ja tāda ir) –
nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, pasta adrese,
kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības apjoms
procentos, dalībnieka atbildības daļas īss apraksts.
Saskaņā ar Nolikuma 1.10.10.punktu.
Pilnvaras oriģināls par piegādātāju apvienības izvirzīto
pārstāvi
iepirkuma
procedūrai
un
iepirkuma
dokumentācijas parakstīšanai.
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Saskaņā ar Nolikuma 2.3.punktu – visas piegādātāju
apvienībā vai personālsabiedrībā ietilpstošās personas ir
reģistrētas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā
ārvalstīs.

Katras piegādātāju apvienībā vai personālsabiedrībā
ietilpstošās personas Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrā vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstī, kur pretendents reģistrēts, izdotas
reģistrācijas apliecības kopija vai cits dokuments, kas
apliecina tās reģistrāciju atbilstoši attiecīgās valsts
normatīvo aktu prasībām.
Gadījumā, ja pretendenta reģistrācijas valsts normatīvie
akti neparedz komersanta reģistrācijas apliecības
izsniegšanu fiziska dokumenta formā, pretendents var
iesniegt apliecinātu izdruku no oficiālas elektroniskās
datu bāzes.

Komisija veic papildus pārbaudi saskaņā ar Nolikuma
5.3.punktu.
Saskaņā ar Nolikuma 1.10.11.punktu.
Apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienībai
tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā pirms līguma
noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienu
laikā no paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu saņemšanas dienas, reģistrēs Uzņēmumu
reģistra Komercreģistrā pilnsabiedrību.
Gadījumā, ja iepirkuma līguma izpildē plānots piesaistīt apakšuzņēmējus
Pretendents norāda visus apakšuzņēmējus, kurus Informācija par apakšuzņēmējiem (dilstošā secībā pēc
paredzēts piesaistīt līguma izpildē, norādot arī katram nododamās līguma daļas apjoma) – nosaukums,
apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu.
vienotais
reģistrācijas
numurs,
pasta
adrese,
kontaktpersona un tās tālruņa numurs, nododamā līguma
daļa procentos, nododamās līguma daļas īss apraksts.
Saskaņā ar Nolikuma 2.3.punktu – visi Pretendenta Katra apakšuzņēmēja Latvijas Republikas Uzņēmumu
apakšuzņēmēji ir reģistrēti Komercreģistrā vai reģistrā vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
iestādes ārvalstī izdotas reģistrācijas apliecības kopija
vai cits dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
Gadījumā, ja pretendenta reģistrācijas valsts normatīvie
akti neparedz komersanta reģistrācijas apliecības
izsniegšanu fiziska dokumenta formā, pretendents var
iesniegt apliecinātu izdruku no oficiālas elektroniskās
datu bāzes.

Pretendenta piesaistītie apakšuzņēmēji ir informēti un
izprot tiem izpildei nododamās līguma daļas raksturu un
apjomu, ir spējīgi un gatavi uzņemties veikt šos darbus
gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par iepirkuma
procedūras uzvarētāju.
Saskaņā ar Nolikuma 1.10.3.2.punktu.

Saskaņā ar Nolikuma 1.10.3.3.punktu.

4.2.

Komisija veic papildus pārbaudi saskaņā ar Nolikuma
5.3.punktu.
Katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt
tam izpildei nododamo līguma daļu gadījumā, ja
Pretendents tiks atzīts par iepirkuma procedūras
uzvarētāju.
Tehniskā specifikācija – piedāvājums atbilstoši
2.pielikuma
formai.
Tehniskajā
specifikācijā
piedāvājumā skaidri, viennozīmīgi un nepārprotami
jāatspoguļo Tehniskās specifikācijas prasību izpilde.
Finanšu piedāvājums atbilstoši 4.pielikuma formai.
Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi
izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā
specifikācijā minēto preču piegādi, izņemot pievienotās
vērtības nodokli, ko norāda atsevišķi.

Piedāvājuma izvēles kritērijs
piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko.

5.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2014.gada 01.septembra plkst.10:00.

6.

Pretendenti, kuri ir iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas
3

Piedāvātā cena (bez PVN)
EUR 32197,40

Nr. p.k.
Pretendents
1.
SIA „Santa Monica Networks”
7.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks
Vieta (adrese):
Mūkusalas iela 3, Rīga
Datums:
2014.gada 01.septembrī
Laiks:
10:50
8.
8.1.

8.2.

Pretendents ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumus
Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu
SIA „Santa Monica Networks”
Līgumcena
EUR

9.

Nr.p.k.

bez PVN

Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot
apakšuzņēmējiem, ja nododamās daļas vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma
līguma vērtības vai lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo
līguma daļu
Apakšuzņēmēja nosaukums
NAV

10.

32197,40

Nododamās līguma daļas
raksturojums
NAV

Nododamā
līguma daļa
NAV

Pamatojums lēmumam par noraidītajiem kandidātiem vai pretendentiem, kā arī
par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem piedāvājumiem

10.1. Pretendenti, kuru piedāvājumu noformējums nav atzīts par atbilstošu Nolikuma
prasībām un, līdz ar to, nav izturējuši piedāvājuma noformējuma pārbaudi:
Nr.p.k.

Pretendents

NAV

Neatbilstība
nolikuma
punktam
NAV
NAV

Neatbilstības apraksts

10.2. Pretendenti, kuru piedāvājumos iekļautie dokumenti nav atzīti par atbilstošiem
Nolikuma prasībām:
Nr.p.k.

Pretendents

NAV

Neatbilstība
nolikuma
punktam
NAV
NAV

Neatbilstības apraksts

10.3. Latvijā reģistrēti Pretendenti, kuri nav atzīti par atbilstošiem Nolikuma 2.4.punkta
prasībām un, līdz ar to, nav izturējuši Pretendentu atlasi:
Nr.p.k.

Pretendents

NAV

Neatbilstība
nolikuma
punktam
NAV
NAV

Neatbilstības apraksts
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10.4. Pretendenti, kuru Tehniskie piedāvājumi nav atzīti par atbilstošiem Nolikuma prasībām
un, līdz ar to, nav izturējuši Tehnisko piedāvājumu pārbaudi:
Nr.p.k.

Pretendents

NAV

Neatbilstība
nolikuma
punktam
NAV
NAV

Neatbilstības apraksts

10.5. Pretendenti, kuru Finanšu piedāvājumi nepiedalās līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā:
Nr.p.k.

Neatbilstības apraksts

Pretendents
NAV

NAV

10.6. Pretendenti, kuru piedāvājumi ir atzīti par atbilstošiem Nolikuma prasībām, bet tie nav
ar zemāko cenu.
Nr.p.k.

Pretendents
NAV

Piedāvātā cena (bez PVN)
NAV

11.

Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru
NAV

12.

Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu
NAV

Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs:

Emīls Klotiņš

Iepirkuma komisijas sekretārs:

Iveta Tiltiņa
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