
 

 Publicēts: 2018.gada 23.jūlijā 

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA 

IEPIRKUMU KOMISIJAS 

LĒMUMS 

(Iepirkumu komisijas 2018.gada 18.jūlija sēdes protokols Nr.4) 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums 

Nr. SPRK 2018/279 

“SPRK Interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes kontroles sistēmas 

pieslēguma nodrošināšana pie interneta apmaiņas punkta komutatora” 

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:  

 Pretendents  

 

Kopējās izmaksas EUR bez PVN  

1.daļa SIA “Lattelecom” 5400,00 

2.daļa SIA “LATNET SERVISS” 5124,00 

3.daļa SIA “Telia Latvija” 5400,00 

4.daļa SIA “Santa Monica Networks” 4200,00 

2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji (saskaņā ar iepirkuma nolikumu): 

Iepirkuma nolikuma 22.3.punkts noteic, ka “saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

kritērijs šī iepirkuma ietvaros ir zemākā cena”. 

Iepirkuma nolikuma 22.4.punkts, noteic, ka “par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš 

iesniedzis atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, 

nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

astoto daļu, un finanšu piedāvājumā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu”. 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav. 

 

4. Par uzvarētāju noteiktais pretendents un tā salīdzinošās priekšrocības: 

Uzvarētāja 

nosaukums 
Salīdzinošās priekšrocības 

1.daļa 

sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

“Lattelecom” 

 

Iepirkumu komisija, ņemot vērā, ka:  

1.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” iesniedza 

Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu Iepirkuma 

1.daļai; 

1.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” finanšu 

piedāvājumā piedāvātās kopējās izmaksas EUR bez PVN nepārsniedz 

paredzamo līgumcenu Iepirkuma 1.daļai; 



1.3. uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie pretendentu 

izslēgšanas gadījumi; 

1.4. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” piedāvājums ir ar 

viszemāko piedāvāto līgumcenu Iepirkuma 1.daļai; 

kā arī, pamatojoties uz: 

1.5. Iepirkuma nolikuma 22.4.punktu, kurš noteic, ka “par uzvarētāju 

tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no 

dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto 

daļu,  un finanšu piedāvājumā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu”, 

1.6. Iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, kurš noteic, ka “saimnieciski 

visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs šī iepirkuma ietvaros ir zemākā 

cena”, 

1.7. Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, 

nolēma: 

atzīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” par uzvarētāju 

Iepirkuma 1.daļā un piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„Lattelecom” iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma 1.daļā 

saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām par kopējo līguma 

summu 5400,00 EUR bez PVN ar līguma darbības termiņu  - 12 mēneši. 

2.daļa  

sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

“LATNET 

SERVISS” 

Iepirkumu komisija, ņemot vērā, ka: 

2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATNET SERVISS” iesniedza 

Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu Iepirkuma 

2.daļai; 

2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATNET SERVISS” finanšu 

piedāvājumā piedāvātās kopējās izmaksas EUR bez PVN nepārsniedz 

paredzamo līgumcenu Iepirkuma 2.daļai; 

2.3. uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LATNET SERVISS” 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie 

pretendentu izslēgšanas gadījumi; 

2.4. sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LATNET SERVISS” 

piedāvājums ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu Iepirkuma 2.daļai; 

kā arī, pamatojoties uz: 

2.5. Iepirkuma nolikuma 22.4.punktu, kurš noteic, ka “par uzvarētāju 

tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no 

dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto 

daļu, un finanšu piedāvājumā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu”, 

2.6. Iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, kurš noteic, ka “saimnieciski 

visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs šī iepirkuma ietvaros ir zemākā 

cena”, 



2.7. Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, 

nolēma: 

atzīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LATNET SERVISS” par 

uzvarētāju Iepirkuma 2.daļā un piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “LATNET SERVISS” iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

Iepirkuma 2.daļā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām 

par kopējo līguma summu 5124,00 EUR bez PVN ar līguma darbības 

termiņu  - 12 mēneši. 

3.daļa 

SIA “Telia 

Latvija” 

Iepirkumu komisija, ņemot vērā, ka: 

3.1. SIA “Telia Latvija” iesniedza Iepirkuma nolikuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu Iepirkuma 3.daļai; 

3.2. SIA “Telia Latvija” finanšu piedāvājumā piedāvātās kopējās 

izmaksas EUR bez PVN nepārsniedz paredzamo līgumcenu Iepirkuma 

3.daļai; 

3.3. uz SIA “Telia Latvija” neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

9.panta astotajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi; 

3.4 SIA “Telia Latvija” piedāvājums ir ar viszemāko piedāvāto 

līgumcenu Iepirkuma 3.daļai; 

kā arī, pamatojoties uz: 

3.5.Iepirkuma nolikuma 22.4.punktu, kurš noteic, ka “par uzvarētāju 

tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no 

dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto 

daļu,  un finanšu piedāvājumā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu”, 

3.6. Iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, kurš noteic, ka “saimnieciski 

visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs šī iepirkuma ietvaros ir zemākā 

cena”, 

3.7. Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu,   

nolēma: 

atzīt SIA “Telia Latvija” par uzvarētāju Iepirkuma 3.daļā un piešķirt SIA 

“Telia Latvija” iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma 3.daļā 

saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām par kopējo līguma 

summu 5400,00 EUR bez PVN ar līguma darbības termiņu - 12 mēneši. 

4.daļa 

sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību „Santa 

Monica 

Networks” 

Iepirkumu komisija, ņemot vērā, ka 

4.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Santa Monica Networks” 

iesniedza Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu 

Iepirkuma 4.daļai; 

4.2. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Santa Monica Networks” 

finanšu piedāvājumā piedāvātās kopējās izmaksas EUR bez PVN 

nepārsniedz paredzamo līgumcenu Iepirkuma 4.daļai; 



4.3. uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Santa Monica Networks” 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie 

pretendentu izslēgšanas gadījumi; 

4.4. sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Santa Monica Networks” 

piedāvājums ir ar viszemāko piedāvāto līgumcenu Iepirkuma 4.daļai; 

kā arī, pamatojoties uz: 

4.5. Iepirkuma nolikuma 22.4.punktu, kurš noteic, ka “par uzvarētāju 

tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no 

dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto 

daļu,  un finanšu piedāvājumā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu”, 

4.6. Iepirkuma nolikuma 22.3.punktu, kurš noteic, ka “saimnieciski 

visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs šī iepirkuma ietvaros ir zemākā 

cena”, 

4.7. Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, 

nolēma: 

atzīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Santa Monica Networks” par 

uzvarētāju Iepirkuma 4.daļā un piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Santa Monica Networks” iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

Iepirkuma 4.daļā saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām 

par kopējo līguma summu 4200,00 EUR bez PVN ar līguma darbības 

termiņu - 12 mēneši. 

5. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 18.jūlijā. 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešajai daļai, pretendents, kurš 

iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir 

tiesīgs pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. 

Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas 

Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks           ____________________       A.Zverovs 

 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums

