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“Pašapkalpošanās naudas depozitēšanas sistēmas iegāde ar atbilstošu programmnodrošinājumu SIA
„Jēkabpils autobusu parks” vajadzībām”, ID Nr. JAP -2017/03
ZIŅOJUMS
Salas pag., Salas nov.
Pasūtītāja nosaukums un
adrese, reģistrācijas numurs:
Iepirkuma identifikācijas
numurs
Iepirkuma procedūras veids:
Līguma priekšmets

Publicēšanas datums internetā
(www.iub.gov.lv)
Iepirkuma komisijas
izveidošanas pamatojums:
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Pretendentiem noteiktās
kvalifikācijas un atlases
dokumentu prasības
Piedāvājuma izvēles kritērijs:

2017.gada 27.februārī
SIA “Jēkabpils autobusu parks”,
vienotais reģistrācijas Nr. 45403003245,
“Akurāteri”, Salas pag., Salas nov., LV-5230
JAP -2017/03
saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu iepirkuma likuma 11.pantu
Pašapkalpošanās naudas depozitēšanas
sistēmas iegāde ar
atbilstošu programmnodrošinājumu SIA „Jēkabpils autobusu
parks” vajadzībām
09.02.2017.g.
SIA Jēkabpils autobusu parks 2016.gada 1.novembra rīkojums nr.21
komisijas priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis
locekļi: Aija Vetere, Nadežda Lupiķe
ir norādītas atklātā konkursa nolikumā (turpmāk– Nolikums), kas ir
šī ziņojuma Pielikums.

piedāvājums ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas
izpildījis visas Nolikumā noteiktās prasības.
Piedāvājumu iesniegšanas
„Akurāteri”, Salas pagastā, Salas novads, LV-5230 administrācijas
vieta, datums un laiks:
ēka, līdz 2017.gada 20.februārim, plkst. 10.00
Piedāvājumu atvēršanas vieta,
„Akurāteri”, Salas pagastā, Salas novads, LV-5230 administrācijas
datums, laiks
ēka, 2017.gada 20.februāris, plkst. 10.00
Pretendentu saraksts un iegūtais punktu skaits:
Pretendents
Piedāvājuma iesniegšanas datums
Pretendenta iegūtais punktu
(nosaukums, reģ. Nr., adrese)
un laiks
skaits
SIA BIS S, reģ.nr.40003315890,
2017.gada 17.februāris, pl.12:10
66,67
Slokas iela 13a, Rīga, LV-1048
SIA AMRO BALTIC,
reģ.nr.40103627507, Kalnciema
2017.gada 20.februāris, pl.9:15
75,93
137a-4, Rīga, LV-1046
SIA HANSAB,
reģ.nr.40003146649, Piedrujas
2017.gada 20.februāris, pl.10:00
99,39
iela 7, Rīga, LV-1073


Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda atklātā konkursa nolikuma piedāvājuma
iesniegšanas un ārējā noformējuma prasībām :
SIA BIS S piedāvājumā atbilstoši nolikuma 12.3.7 punktam ir iesniedzis parakstītu vēstuli apliecinājumu,
ka Pretendentam ir tiesības pārdot ražotāja produkciju un uzņemties garantijas saistības, kuru izsniedzis
pats Pretendents. Attiecīgi publiski pieejamās datu bāzēs nav pieejama informācija, ka uzņēmums būtu
iekārtu ražotājs.
SIA AMRO BALTIC piedāvājumā atbilstoši nolikuma 7.3. punktam dokumentiem jābūt latviešu valodā ir
iesniegti GmbH Multi Cash apliecinājumi angļu valodā, kam nav pievienoti tulkojumi, apstiprināti saskaņā
ar normatīvajiem aktiem, latviešu valodā.
SIA HANSAB piedāvājumā atbilstoši nolikuma 7.3. punktam dokumentiem jābūt latviešu valodā ir
iesniegti SP.Z.O.O Gunnebo vizuālie materiāli angļu valodā, kam nav pievienoti tulkojumi, apstiprināti
saskaņā ar normatīvajiem aktiem, latviešu valodā.
Nav iesniegts arī apliecinājums, ka Pašapkalpošanās naudas depozitēšanas sistēma tiks nodrošināta ar
ražotāja noteikto garantiju ne mazāku par 12 mēnešiem.
Izvērtējot tehniskā piedāvājumā iekļaujamo dokumentāciju un nolikuma prasībām 12..4.4 punktu nav
pievienota lietotāju instrukcija latviešu valodā un lietotāju apmācība Pašapkalpošanās naudas
depozitēšanas sistēmas programmatūras apguvē.

Pretendenti, kuru iesniegtie atlases dokumenti neatbilda atklātā konkursa nolikumā
izvirzītajām kvalifikācijas prasībām:
SIA HANSAB nav iesniedzis, saskaņā ar nolikuma 11.1.punktu sarakstu ar pēdējo 3 (triju) gadu laikā
piegādātajām vismaz 3 (trīs) attiecīgā tipa pašapkalpošanās naudas depozitēšanas sistēmas, kā arī
nodrošinājis tehnisko apkopi (servisu) un programmnodrošinājumu.
Un atbilstoši nolikuma 11.3. punktam , nav norādīts, kur sistēma ne mazāk ka 1 (vienu) gadu tiek lietota
LR. Turklāt saskaņā nolikuma punktam nr. 12.3.8.
nav iesniegta vismaz viena pasūtītāja
atsauksme par to, kad un kādu tehniski līdzvērtīgu Pašapkalpošanās naudas depozitēšanas sistēmu
pretendents ir piegādājis, uzstādījis un kādi tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumi tai ir veikti.

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda atklātā konkursa nolikuma tehniskajās
specifikācijās izvirzītajām prasībām :
SIA BIS S nav norādīta datu atbilstība nolikumā prasītājiem inkasācijas automāta nepieciešamais
aprīkojuma rādītājiem.
SIA AMRO BALTIC tehniskais piedāvājumā nav norādīts komunikācijas moduļa datu attālināta
saņemšana par kļūdām, darbības traucējumiem un paziņojumu nosūtīšanu par pilnu monētu un banknošu
tvertni. Turklāt nav norādīta informācija par seifa drošības klasi un “drop box” pieejamību.
SIA HANSAB piedāvājuma tehniskie parametri daļēji atbilst apkopes un defektu novēršanas prasībām, kā
arī nav iesniegts tehnisko apkopju grafiks un veicamo darbu saraksts.

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda atklātā konkursa nolikuma finanšu
piedāvājumā izvirzītajām prasībām: Nav.


Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu :
Iepirkuma komisijas lēmums:
Pamatojoties to, ka iepirkumā ir iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma
procedūru tiek nolemts pārtraukt.
Iepirkumu komisijas lēmuma 27.02.2017
pieņemšanas datums:
Ziņojumu sagatavošanas vieta „Akurāteri”, Salas pagastā, Salas novads, LV-5230 administrācijas
un laiks:
ēka, 2017.gada 27.februāris, plkst. 16.30
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Informācija par apakšuzņēmējiem (ja zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem: Nav.


Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru -

Pamatojoties to, ka iepirkumā ir iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma procedūru
tiek nolemts pārtraukt.
Pielikumā :
1. Atklātā konkursa nolikums uz 18 (astoņpadsmit) lp.;
2. 2017.gada 20.februāra SIA Jēkabpils autobusu parks iepirkumu komisijas piedāvājumu
atvēršanas sanāksmes protokols Nr.1.-14.3/1 uz 2 (divām) lp. ar pielikumiem;
3. 2017.gada 24.februāra iepirkumu komisijas piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.1,14,3/2 uz 7 (septiņām lp.

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Ščerbickis

Komisijas protokoliste

Skaidrīte Klimoviča
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