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Publicēts: 2017.gada 20.oktobrī 

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA 

IEPIRKUMU KOMISIJAS 

LĒMUMS 

(Iepirkumu komisijas 2017.gada 19.oktobra sēdes protokols Nr.5) 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums 

Nr. SPRK 2017/260 

“Ārējs drošības dokumentācijas audits un ielaušanās testu veikšana” 

1. Pretendentu nosaukumi un piedāvātās līgumcenas:  

Nr. Nosaukums Piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN) 

1. SIA “KPMG Baltics”                               17 200,00 

2. SIA “Agile & CO”                  18 210,00 

3. SIA “Analytica”                            14 500,00 

2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji:  

2.1. Iepirkumu komisija var neizskatīt pretendenta piedāvājumu un noraida vai izslēdz 

pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja: 

2.1.1. pretendents, iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas; 

2.1.2. pretendents vispār nav sniedzis ziņas; 

2.1.3. piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši noteiktajām prasībām un 

dokumenta neatbilstība ir būtiska pretendenta piedāvājuma izvērtēšana; 

2.1.4. pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu; 

2.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijs šī iepirkuma ietvaros ir zemākā 

cena. 

2.3. Par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, nav noraidāms vai izslēdzams no 

dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, un 

finanšu piedāvājumā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu - zemāko 

cenu. 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: 

Nr. Noraidītā 

pretendenta 

nosaukums 

Noraidīšanas iemesls 
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1. 

SIA 

“Agile 

& CO”                  

Iepirkumu komisija, 

1. ņemot vērā, ka Iepirkuma nolikuma 19.6.1. līdz 

19.6.6.apakšpunkts noteic, kāda informācija ir jāiesniedz par 

pretendenta pieredzi, proti pakalpojuma saņēmēja nosaukums; īss 

pakalpojuma apraksts; pakalpojuma īstenošanas laiks; 

pakalpojuma finanšu apmērs; pasūtītāja kontaktpersona, bet 

pretendenta - SIA “Agile & CO” - piedāvājumā (15 lpp.) 

norādītajā informācijā ailē Nr.3 kā pakalpojuma saņēmējs 

norādīts “Dažādi”, pakalpojuma apraksta vietā norādīts “Vairāk 

kā 40 auditus, ielaušanās testus, veiktspējas pārbaudes privātā 

un valsts sektorā Latvijā un Eiropā”, pakalpojuma īstenošanas 

laiks norādīts ”2012”, bet pakalpojuma finanšu apmērs norādīts 

“2017”; 

2. ņemot vērā, ka pretendenta - SIA “Agile & CO” - piedāvājumā 

(21 lpp.) norādīts, ka informāciju sistēmu veiktspējas testēšanas 

speciālista lomu pretendents - SIA “Agile & CO” - plānojis 

nodot vienlaicīgi 2 (diviem) darbiniekiem, kur vienam 

darbiniekam ir Iepirkuma nolikuma 22.4.1.apakšpunktā noteiktā 

augstākā izglītība vadības zinībās, bet nav Iepirkuma nolikuma 

22.4.2.apakšpunktā noteiktā sertifikāta, kas apliecina zināšanas 

informācijas sistēmu testēšanā. Savukārt, otram pretendenta 

darbiniekam ir ISTQB sertifikāts atbilstoši Iepirkuma nolikuma 

22.4.2.apakšpunktam, bet nav augstākā izglītība vadības zinībās 

vai informācijas tehnoloģijās atbilstoši Iepirkuma nolikuma 

22.4.1.apakšpunktā noteiktajam; 

3. ņemot vērā to, ka Iepirkuma nolikuma 22.4.apakšpunktā ietvertās 

prasības informāciju sistēmu veiktspējas testēšanas speciālista 

lomai ir kumulatīvas nevis alternatīvas (tātad tās ir skatāmas 

kopsakarā); 

4. ņemot vērā to, ka Pasūtītājs mājas lapā www.sprk.gov.lv 

2017.gada 4.oktobrī ir sniedzis skaidrojumu par Iepirkuma 

nolikuma 22.4.apakšpunktā noteikto prasību izpildi; 

5. ņemot vērā, ka Iepirkuma nolikuma 24.2.3.apakšpunkts noteic, ka 

“Iepirkumu komisija var neizskatīt pretendenta piedāvājumu un 

noraida vai izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, 

ja piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši noteiktajām 

prasībām un dokumenta neatbilstība ir būtiska pretendenta 

piedāvājuma izvērtēšana” 

nolemj: izslēgt SIA “Agile & CO” no turpmākās dalības Iepirkumā. 

4. Par uzvarētāju noteiktais pretendents un tā salīdzinošās priekšrocības: 

Uzvarētāja 

nosaukums 
Salīdzinošās priekšrocības 

http://www.sprk.gov.lv/
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SIA 

“Analytica” 

Iepirkumu komisija, 

1. ņemot vērā, ka SIA “Agile & CO” ir izslēgta no turpmākās dalības 

Iepirkumā; 

2. ņemot vērā, ka SIA “KPMG Baltics” ir iesniegusi Iepirkuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu, finanšu piedāvājumā piedāvātā cena 

nepārsniedz paredzamo līgumcenu, bet piedāvātā cena (EUR 

17 200,00) nav zemākā; 

3. ņemot vērā, ka SIA “Analytica” iesniegusi Iepirkuma prasībām 

atbilstošu piedāvājumu, finanšu piedāvājumā piedāvātā cena 

nepārsniedz paredzamo līgumcenu un piedāvātā cena (EUR 14 500,00) 

ir zemākā; 

4. ņemot vērā, ka Iepirkumu komisija pārliecinājās, ka uz pretendentu - 

SIA “Analytica” - neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta 

astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi; 

5. pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 22.4.punktu, kas noteic, ka “par 

uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši Iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu, nav 

noraidāms vai izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, un finanšu piedāvājumā 

piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu - zemāko cenu”; 

6. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu, 

kas noteic, ka Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst 

pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, 

nolemj: atzīt SIA “Analytica”par Iepirkuma uzvarētāju un piešķirt tai 

tiesības slēgt Iepirkuma līgumu par kopējo līguma summu EUR 14 500,00 

(neskaitot PVN), nepārsniedzot SIA “Analytica” finanšu piedāvājumā 

norādītās cenas katrai pozīcijai. Līguma izpildes termiņš – 3 mēneši no 

Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

5. Lēmuma pieņemšanas datums: 2017.gada 19.oktobris. 

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. 

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

