Id.Nr.CSDD 2017/77
Atklāta konkursa
“Maksājumu karšu norēķinu sistēmas nodrošināšana” CSDD 2017/77
ZIŅOJUMS
Rīgā
2018.gada 16.martā
Pasūtītājs – valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, S.Eizenšteina iela 6,
Rīga, LV-1079, ar 2018.gada 8.janvāra rīkojumu Nr.11.11-20/8 izveidoja iepirkuma komisiju šādā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs Direktora vietnieks Ģirts Rorbaks
Komisijas priekšsēdētāja
Informātikas (IT) daļas priekšnieks Viesturs Ozoliņš
vietnieks
Informātikas (IT) daļas priekšnieka vietnieks Aldis Adovičs
Komisijas loceklis
Informātikas (IT) daļas informācijas sistēmu administrators Aivars
Komisijas loceklis
Pētersons
Informātikas (IT) daļas projektu vadītājs Pāvels Dorohins
Komisijas loceklis
Ekonomikas un uzskaites daļas priekšnieces vietniece Ārija Rumpe
Komisijas locekle
Komisijas sekretāre - juriste A.Bigača
Līguma priekšmets – maksājumu karšu norēķinu sistēmas nodrošināšana.
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē/ Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī – 2018.gada 20.janvāris.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2018.gada 7.martam pulksten 10.00.
Elektroniska piedāvājumu iesniegšana netika paredzēta, jo saskaņā ar MK noteikumu Nr.107
regulējumu pasūtītājs neizmanto elektroniskās informācijas sistēmas, jo iesniedzama tāda
informācija, kuras aizsardzību nenodrošina pasūtītāja izmantotā elektroniskās informācijas sistēma.
Informācija par piedāvājumu atvēršanas sanāksmi - piedāvājumu atvēršanas laiks un vieta:
07.03.2018. 10.00, S.Eizenšteina iela 6, Rīga.
Piedāvājumus iesniedza:
Nr.
Pretendents
Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks Piedāvājuma cena EUR bez PVN
1. AS “Citadele banka”
07.03.2018. plkst.09.52
0,51
Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākās cenas piedāvājums.
Informācija par piedāvājumu vērtēšanu
Pretendenta – AS “Citadele banka” – kvalifikācija atbilstoša nolikumā izvirzītajām nolikuma
prasībām, tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, ka arī tas ir
viszemākās cenas piedāvājums.
Vispārīgās vienošanās daļa, kuru AS “Citadele banka” plānojusi nodot apakšuzņēmējam –
apakšuzņēmējs SIA “Worldline Latvia” nodrošinās 3,75% no kopējā līguma apjoma, sniedzot karšu
apstrādes centra pakalpojuma nodrošināšanu, tehniskās specifikācijas daļas, kura attiecas uz karšu
apstrādes centru, izvērtēšanu, izstrādi, apkalpošanu un ikdienas uzturēšanu.
Pamatojums, ja piedāvājumu iesniedzis viens pretendents – vairāki pretendenti izrādīja interesi un
uzdeva jautājumus. Jautājumi netika uzdoti par kvalifikācijas prasībām, tās var izpildīt vairāki tirgus
dalībnieki, līdz ar to kvalifikācijas prasības nebija šķērslis piedāvājuma iesniegšanai. Iepirkuma
komisija pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām saņēma ziņu no citiem tirgus dalībniekiem,
ka piedāvājums nav iesniegts, jo iespējamā gūtā peļņa varētu nebūt tik liela, cik līguma saistības
izpildes nodrošinājums, kas neskar izvirzītās kvalifikācijas prasības.
Informācija par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
Iepirkuma komisija nolēma līguma slēgšanas tiesības piešķirt AS “Citadele banka”, jo tās
piedāvājums ar piedāvāto līgumcenu 0,51 eiro bez PVN ir atzīts par viszemākās cenas piedāvājumu.
Komisijas priekšsēdētājs

Ģ.Rorbaks

