SARUNU PROCEDŪRAS
“IRMA konsultācijas, papildinājumi un jauninājumi”
identifikācijas Nr. SIA RNP 2019/56
ZIŅOJUMS
Rīgā
Pasūtītāja nosaukums un
adrese:
Identifikācijas Nr.:

Iepirkuma procedūras veids
un tās izvēles pamatojums:

Uzaicinājuma piedalīties
sarunu procedūrā nosūtīšanas
datums:
Uzaicinātie pretendenti
sarunu procedūrā iesniegt
piedāvājumus:

Iepirkuma komisija un tās
izveidošanas pamatojums:

Līguma priekšmets un tā īss
apraksts:

2019.gada 3.septembrī
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, Aleksandra Čaka ielā 42,
Rīga, LV-1011
SIA RNP 2019/56
SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Sabiedrība)
izsludinātais atklātais konkurss “IRMA konsultācijas,
papildinājumi un jauninājumi”, identifikācijas Nr. SIA RNP
2019/48, tika izbeigts bez rezultāta, jo programmas IRMA
izejas kods pieder tikai vienam izstrādātājam, un iepirkuma
komisija nolēma piemērot sarunu procedūru iepirkumam
“IRMA konsultācijas, papildinājumi un jauninājumi”
(turpmāk – Sarunu procedūra).
2019.gada 8.jūlijā

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "NIKA LAT"

Komisijas, kas izveidota ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”
2019.gada
8.jūlija
rīkojumu
Nr. 1-5/401, sastāvs:
1. Komisijas priekšsēdētājs – Oļegs Cvetkovs, Finanšu
pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja
vietnieks;
2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Evija Glušņonoka,
Finanšu pārvaldes Informācijas tehnoloģiju nodaļas
Informācijas thnoloģiju nodaļas Informācijas tīkla pārzine;
3. Komisijas loceklis – Līga Bormane, Finanšu pārvaldes
Klientu norēķinu uzskaites nodaļas vadītājas vietniece;
4. Komisijas loceklis – Mārtiņš Terehovičs, Finanšu
pārvaldes Plānošanas un ekonomiskās analīzes nodaļas
procesu un datu analītiķis;
5. Komisijas locekle – Kristīne Lindena, Juridiskās pārvaldes
Iepirkumu nodaļas vecāka juriste;
6. Komisijas locekle – Viktorija Kairova, Juridiskās pārvaldes
Iepirkumu nodaļas vecākā juriste, komisijas sekretāre.
IRMA konsultācijas, papildinājumi un jauninājumi
(CPV kods): 72200000-7 (Programmatūras izstrādes un
konsultācijas pakalpojumi)
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Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Sarunu procedūras nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko piedāvāto viena
mēneša pakalpojuma cenu euro bez pievienotās vērtības
nodokļa.

Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš:

Līdz 2019.gada 16.jūlijam plkst. 10:00

Pretendentu nosaukumi, kuri
ir iesnieguši piedāvājumus:

Pretendenta nosaukums, ar
kuru nolemts slēgt iepirkuma
līgumu un tā līgumcena:

Informācija par to līguma
daļu, kurā izraudzītais
piegādātājs plānojis nodot
apakšuzņēmējiem:
Lēmuma pamatojums par
noraidītajiem pretendentiem,
kā arī par iepirkuma
procedūras neatbilstošajiem
piedāvājumiem:
Lēmuma pamatojums, ja
pasūtītājs pieņēmis lēmumu
pārtraukt iepirkuma
procedūru:
Lēmuma pamatojums, ja
pasūtītājs pieņēmis lēmumu
izbeigt iepirkuma procedūru:

Sagatavoja:

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "NIKA LAT"

Slēgt iepirkuma līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
"NIKA
LAT",
reģistrācijas
Nr.40003123063,
par
programmatūras IRMA konsultācijām, papildinājumiem un
jauninājumiem par iepirkuma līguma summu 70 000,00 EUR
(septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa ar iepirkuma līguma darbības termiņu - 24
(divdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās
dienas vai līdz iepirkuma līguma summas apguvei, atkarībā no
tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
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Viktorija Kairova

