
Reģistrācijas datums 27/ 03/ 2007

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU

I IEDAĻA: LĪGUMSLĒDZĒJA IESTĀDE

I.1) Līguma slēdzēja oficiālais nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
reģ.Nr.    LV 90001708717
Pasta adrese: Tērbatas iela 53 - 2

Pilsēta: Rīga
Pasta indekss:
LV- 1011

Valsts:

Kontaktpunkts(-i): Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”
Kontaktpersona (-as)
Armands Magone

Telefons: 7843084

E-pasts:Armands.Magone@kis.gov.lv Fakss:7843084
Interneta adrese (-es) (ja piemērojams)
Līgumslēdzēja iestādes vispārējā adrese (URL):
Pircēja profila adrese (URL): 0

I.2) LĪGUMSLĒDZĒJAS IESTĀDES VEIDS UN GALVENĀ DARBĪBAS JOMA VAI
JOMAS

□  Ministrija vai kāda cita valsts vai federāla
iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās
apakšnodaļas
■  Valsts vai federāla aģentūra/birojs
□  Reģionāla vai vietēja iestāde
□  Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
□  Publisko tiesību subjekts
□  Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska
organizācija
□  Citi

□  Vispārējie sabiedriskie pakalpojumi
□  Aizsardzība
□  Sabiedriskā kārtība un drošība
□  Vide
□  Ekonomika un finanses
□  Veselība
□  Dzīvokļu un komunālā saimniecība
□  Sociālā aizsardzība
■  Atpūta, kultūra un reliģija
□  Izglītība
□  Citi

□  Līgumslēdzēja iestāde pērk citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā      

II IEDAĻA: IEPIKUMA PRIEKŠMETS

II.1) APRAKSTS
II.1.1.) Līguma nosaukums, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde

Digitālo objektu pārvaldes (DOM) sistēmas izstrāde, izviešana un uzturēšana

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
(Izvēlieties tikai vienu kategoriju - būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi - kas visvairāk atbilst
jūsu līguma vai iepirkuma(-u) konkrētajam mērķim)
(a) Būvdarbi □ (b) Piegāde □ (c) Pakalpojumi ■
Būvdarbu realizācija □ Pirkums □ Pakalpojumu kategorija Nr. 7
Projektēšana un būvdarbu
realizācija

□ Noma (Izpirkumnoma) □ Gadījumā, ja līgums slēgts
attiecība uz pakalpojumu
kategorijām 17-27 (skaitīt C
pielikumu), vai piekrītat šā
paziņojuma publicēšanai?
Jā ■ Nē □

Darba izpilde (realizācija) ar
jebkādiem līdzekļiem, kas
atbilst līgumslēdzēju iestāžu
norādītajām prasībām

□

Īrēšana □
Īrējumpirkšana □
Minēto variantu
kombinācija

□

Galvenā būvdarbu veikšanas
vieta

Galvenā piegādes vieta
Galvenā pakalpojumu
sniegšanas vieta

  Rīga
Nuts kods  Nuts kods  Nuts kods LV006
II.1.3) Paziņojums ietver(ja piemērojams)  
Pamatnolīguma slēgšanu  □        Uz dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) pamatotus līgumus
 □
II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Digitālo Objektu pārvaldes (DOM) sistēmas izstrāde, ieviešana un uzturēšana, atbilstoši
tehniskai specifikācijai

II.1.6) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)



 Galvenā vārdnīca Papildvārdnīca (ja piemērojams)
Galvenais priekšmets 72212000-4   

Papildus priekšmets (-i)

72223000-4   
72263000-6   
   
   

II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkumu nolīgums (GPA - Government
Procurement Agreement) jā  ■ nē  □

II.2) LĪGUMA(-U) KOPĒJĀ GALĀGĀ VĒRTĪBA

II.2.1) Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
(tikai cipariem)
(Lūdzu sniedziet tikai kopējo galīgo vērtību,
ieskaitot visus līgumus, daļas un iespējas;
informācijai par atsevišķiem līgumiem, lūdzu,
aizpildiet V iedaļu "Līguma slēgšanas tiesību
piešķiršana")

Bez PVN Ar PVN     PVN likme (%)

Vērtība 15999940 Valūta LVL

(Ekvivalents latos 0.00)

vai lētākais vērtētais piedāvājums 0 / dārgākais
vērtētais piedāvājums 0 Valūta

■

□

 

18

0

 

IV IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

IV.1) Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

Atklāta   ■

Slēgta   □

Paātrināta slēgta   □

Cenu aptauja   □

Sarunu procedūra ar konkursa izsludināšanu   □

Paātrināta sarunu procedūra   □

Sarunu procedūra bez konkursa izsludināšanas   □

Pamatojums sarunu procedūras izvēlei bez konkursa
izsludināšanas:lūdzu, aizpildīt D Pielikumu   

IV.2) PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

IV.2) Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Piedāvājums ar viszemāko cenu
vai
Saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums

□

■
  

Kritēriji Īpatsvars
1  .
2  .
3  .
4  .
5  .
6  .
7  .
8  .
9  .
10.

IV.2.2) Piemērota elektroniskā izsole jā  □ nē  ■

IV.3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA



IV.3.1) Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde(ja piemērojams)
VAKIS23/2006/VVBIS
IV.3.2) Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu jā  □ nē  ■
Ja jā (lūdzu atzīmējiet attiecīgos kvadrātiņus)
Iepriekšējs informatīvs
paziņojums

□ VAI Paziņojums par pircēja profilu □

Paziņojuma numurs OV: 00 / 00 / 0000  (dd/mm/yyyy)

Paziņojums par līgumu ■ VAI
Vienkāršots paziņojums par līgumu
(DIS)

□

Paziņojuma numurs OV: 2007/S 3-003292 05 / 01 / 2007  (dd/mm/yyyy)
Citas iepriekšējas publikācijas □
Paziņojuma numurs OV (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis):
                                      00 / 00 / 0000  (dd/mm/yyyy)

V IEDAĻA: LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA

Līguma Nr.: 1 Nosaukums  „Digitālo Objektu pārvaldes (DOM) sistēmas izstrāde, ieviešana
un uzturēšana”
V.1.) LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS DATUMS:
22 / 03 / 2007 (dd/mm/gggg)
V.2) SAŅEMTO PIEDĀVĀJUMU SKAITS: 1
V.3) NOSAUKUMS/VĀRDS KOMERSANTAM(UZŅĒMĒJAM), KURAM
PIEŠĶIRTAS LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBAS

Pilns nosaukums/vārds
SIA “Microsoft Latvia”
reģ.Nr. : 40003438292
Pasta adrese:
Merķeļa iela 21
Pilsēta
Rīga

Pasta indekss: 
LV- 1050

Valsts:
Latvija

Elektroniskā pasta adrese
Tālruņa Nr.
+371 7046000

Interneta adrese (URL):
http://www.microsoft.com/latvija/

Fakss:
+371 7046006

V.4) INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA VĒRTĪBU (tikai cipariem)

 
Bez
PVN

Ar PVN    PVN
likme
                 (%)

Sākotnēji novērtētā paredzamā līguma kopējā vērtība (ja
piemērojams)
Vērtība14000                 Valūta LVL

■ □       18

Kopējā galīgā līguma vērtība
Vērtība15999940                 Valūta LVL ■ □       18
Vai: lētākais vērtētais piedāvājums /
dārgākais vērtētais piedāvājums    Valūta ■ □       
Ja tās ir gada vai mēneša izmaksas, norādiet:          gadu skaits 0        mēnešu skaits 0
V.2) APAKŠLĪGUMI IR PAREDZĒTI   jā □    nē ■  
Ja jā, tā līguma vērtība vai proporcija, par kuru var tikt slēgti apakšlīgumi ar trešajām personām
(tikai cipariem)
Vērtība, bez PVN:0 Valūta: Proporcija:(%)          Nav zināms □
Līguma vērtības/proporciju īss apraksts, par kurām tiks noslēgti apakšlīgumi (ja zināms)

VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA



VI.1)LĪGUMS SAISTĪTS AR PROJEKTU UN/VAI PROGRAMMU, KO
FINANSĒ KOPIENAS FONDI?

Jā □ Nē
■

Ja jā, atsauce uz projektu(-iem) un/vai programmu(-ām):
VI.2) PAPILDU INFORMĀCIJA (ja piemērojams) cits paziņojums publicēts 2007.gada
5.martā
VI.3) PĀRSŪDZĪBAS PROCEDŪRAS
VI.3.1) Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām
Pilns nosaukums/vārds
Iepirkumu uzraudzības birojs
reģ.Nr. : 90001263305
Pasta adrese:
Eksporta iela 6
Pilsēta
Rīga

Pasta indekss: 
LV- 1010

Valsts:

Elektroniskā pasta adrese
pasts@iub.gov.lv

Tālruņa Nr.
7326719

Interneta adrese (URL):
www.iub.gov.lv

Fakss:
7326720

Struktūra, kas atbildīga par starpniecības procedūrām
Pilns nosaukums/vārds

reģ.Nr. :
Pasta adrese:

Pilsēta
Pasta indekss: 
LV- 0

Valsts:

Elektroniskā pasta adrese Tālruņa Nr.
Interneta adrese (URL): Fakss:
VI.3.2) Pārsūdzību iesniegšana lūdzu aizpildiet pozīciju VI.3.2 VAI, ja nepieciešams, pozīciju
VI.3.3)
Sīkāka informācija par termiņu(-iem) pārsūdzību iesniegšanai:
VI.3.3) Iestādes, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
Pilns nosaukums/vārds
Iepirkumu uzraudzības birojs
reģ.Nr. : 90001263305
Pasta adrese:
Eksporta iela 6
Pilsēta
Rīga

Pasta indekss: 
LV- 1010

Valsts:

Elektroniskā pasta adrese
pasts@iub.gov.lv

Tālruņa Nr.
7326719

Interneta adrese (URL):
www.iub.gov.lv

Fakss:
7326720

VI.4) ŠĀ PAZIŅOJUMA NOSŪTĪŠANAS DATUMS 26 / 03 / 2007  (dd/mm/yyyy)

PIELIKUMS D
Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pamatojums sarunu procedūras izvēlei bez iepriekšējas konkursa izsludināšanas



Iemeslam sarunu procedūras izvēlei bez iepriekšēja paziņojuma par līgumu publicēšanas, jābūt
saskaņā ar attiecīgajiem pantiem direktīvā
(Lūdzu, atzīmējiet attiecīgo(-s) kvadrātiņu(-s)

a) Nav piedāvājumu vai nav atbilstošu piedāvājumu, atbildot uz:

- Atklātu
procedūru

□

- Slēgtu
procedūru

□

b) attiecīgie produkti tiek ražoti tikai pētniecības, eksperimentu, izpētes vai
attīstības nolūkā saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti direktīvā (tikai
attiecībā uz piegādēm)

 □

c) Būvdarbus/preces/pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts
pretendents turpmāk minēto iemeslu dēļ:

- tehnisku □
- māksliniecisku □
- ar ekskluzīvu
tiesību
aizsardzību
saistītu

□

d) Ārkārtas steidzamība, ko noteikuši apstākļi, kurus nevarēja paredzēt
līgumslēdzēja iestāde, un saskaņā ar stingriem direktīvā noteiktajiem
nosacījumiem

 □

e) Papildus būvdarbi/piegādes/pakalpojumus tiek pasūtīti saskaņā ar
stingriem nosacījumiem, kas noteikti direktīvā

 □

f) Jaunie būvdarbi/ pakalpojumi, kas ir esošo darbu/pakalpojumu
atkārtojums un tiek pasūtīti saskaņā ar stingriem nosacījumiem, kas noteikti
direktīvā

 □

g) Pakalpojumu līgums, kas piešķirts veiksmīgajam kandidātam vai vienam
no tiem pēc projektu (skiču) konkursa

 □

h) Piegādes, kas kotētas un iegādātas preču biržā  □
i) Piegāžu iepirkums, balstoties uz sevišķi izdevīgiem noteikumiem - No

piegādātāja, kas
galīgi izbeidz
savu
uzņēmējdarbību

□

- No bankrota,
mierizlīguma ar
kreditoriem vai
līdzīga veida
procedūras
administratoriem
vai likvidatoriem

□

j) Visi konkursa pieteikumi, kas iesniegti atbildei uz atklāto procedūru,
slēgto procedūru vai cenu aptauju, bija nepareizi vai nepieņemami. Tikai tie
pretendenti tika uzaicināti uz sarunu procedūru, kas bija izpildījuši
kvalitatīvos atlases kritērijus.

 □

Ar šo paziņojumu saistītas uzaicinājumu publikācijas:

28.12.2006

Ar šo paziņojumu saistītas rezultātu izziņošanas publikācijas:

05.04.2007


