APSTIPRINĀTS
Valsts kases 2014. gada 7. aprīļa
iepirkuma komisijas sēdē,
protokols Nr. 2

UZAICINĀJUMS
Rīgā

07.04.2014.

Nr. VK/2014/07

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu
1. Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir Valsts kases rīcībā esošās Check Point programmatūras apkalpošanas un
atbalsta pakalpojums līdz 2015. gada 11. aprīlim (CPV kods – 72120000-2).
2.
Iepirkuma identifikācijas numurs
VK/2014/07.
3.
Iepirkuma metode
Publiskais iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.
4. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta
4.1. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 23. aprīlim plkst. 12.00 Valsts kases Birojā
A308.kab., Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 vai pa pastu; kontaktpersona – Informātikas
departamenta Infrastruktūras uzturēšanas daļas vadītājs A. Rutkis, tālrunis 67094256,
e-pasta adrese: andris.rutkis@kase.gov.lv .
4.2. Piedāvājumu, kas iesniegts vai piegādāts pēc uzaicinājuma 4.1. punktā norādītā termiņa,
neatvērtu nosūta atpakaļ tā iesniedzējam.
5. Piedāvājumu noformēšana
5.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, divos (2) eksemplāros latviešu valodā (viens
oriģināls un viena kopija elektroniskā formātā).
Uz aploksnes jābūt norādei:
 piedāvājums iepirkuma procedūrai “Check Point programmatūras apkalpošanas
un atbalsta pakalpojuma termiņa pagarināšana”;
 identifikācijas Nr. VK/2014/07;
 pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs.
 Neatvērt līdz 2014. gada 23. aprīlim plkst. 12:00.
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5.2. Piedāvājuma oriģināleksemplāru noformē un iesniedz kā vienu sējumu ar uzrakstu
„ORIĢINĀLS”. Sējumam pievieno satura rādītāju, visas lapas sanumurē un cauršauj ar
diegu vai caurauklo ar auklu, kuras galus sasien mezglā, mezglu pielīmējot sējuma
pēdējai lapai ar papīra uzlīmi. Uz papīra uzlīmes raksta apliecinājuma tekstu, norādot:
sējumā sanumurēto un cauršūto (cauraukloto) lapu skaits, norādīts ar cipariem un
vārdiem. Apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina persona, kura cauršuva
(cauraukloja) sējumu, parakstā iekļaujot personas parakstu, tā atšifrējumu un ziņas, kas
ļauj nepārprotami identificēt šo personu. Kā arī norāda apliecinājuma izdarīšanas
datumu.
5.3. Piedāvājuma kopiju elektroniskā formātā (vienreiz rakstāmā CD) noformē MS Office,
MS Project, Adobe Acrobat vai OpenOffice/LibreOffice nolasāmā formātā. Uz CD
norāda pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru.
6. Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz iepirkuma līguma noslēgšanai,
bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma procedūrā noteiktās
piedāvājumu iesniegšanas dienas.
7. Nosacījumi pretendentu dalībai iepirkuma procedūrā:
7.1. Iepirkuma procedūras piedāvājumam jābūt par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
7.2. Iepirkuma procedūras piedāvājumam jābūt latviešu valodā.
8. Prasības pretendentiem, iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti un
pārbaudāmās ziņas:
8.1. Prasības pretendentiem:
8.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:
8.1.1.1.
pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība
par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
8.1.1.2.
pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.
8.1.2. Pretendentam jābūt pieredzei 3 (triju) līdzvērtīgas sarežģītības un apjoma (pēc cenas)
Check Point risinājumu sekmīgā piegādē un apkalpošanā iepriekšējo triju gadu laikā,
vismaz vienam no šiem risinājumiem jābūt veidotam izmantojot kādu no Check Point
savietojamības
vietnē
http://www.checkpoint.com/services/techsupport/hcl/
atrodamām “open server” platformām.
8.1.3. Pretendentam jābūt Check Point autorizētam partnerim;
8.1.4. Pretendentam jābūt vismaz vienam sertificētam speciālistam ar valsts valodas
zināšanām – Check Point Certified Security Expert – CCSE R71 (ja sertifikātā nav
norādīta programnodrošinājuma versija, sertifikātam jābūt izdotam ne agrāk kā
2012.gadā);
8.1.5. Pretendentam jābūt ieviestai un sertificētai kvalitātes vadības sistēmai (ISO vai
līdzvērtīgai);
8.1.6. Pretendentu atlases prasības saskaņā ar uzaicinājuma 8.1.1. apakšpunktu attiecas uz
piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem.
8.2. Iesniedzamie pretendentu atlases dokumenti un pārbaudāmās ziņas:
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8.2.1. Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai (2. pielikums). Pieteikumu paraksta
pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona (jānorāda pilns vārds, uzvārds un
amats). Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka:
8.2.1.1.
iepirkuma procedūras uzaicinājuma nosacījumi ir skaidri un saprotami,
pretendents tiem piekrīt un garantē to izpildi;
8.2.1.2.
parakstot iepirkuma līgumu, piegādātājs piekrīt šī iepirkuma līguma publicēšanai
pasūtītāja mājaslapā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmito
daļu.
8.2.2. PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā minēto apstākļu esamību (uzaicinājuma
8.1.1.1. un 8.1.1.2. apakšpunkts) iepirkuma komisija pārbauda tikai attiecībā uz
pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām
prasībām un kritērijiem.
8.2.3. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.2 panta
piektās daļas 1. vai 2.punktā (uzaicinājuma 8.1.1.1. un 8.1.1.2. apakšpunkts) minēto
apstākļu dēļ, iepirkuma komisija:
8.2.3.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās
dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:
8.2.3.1.1. par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu
reģistra,
8.2.3.1.2. par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu
dienesta un Latvijas pašvaldībām. Iepirkuma komisija minēto informāciju no
Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot
pretendenta piekrišanu;
8.2.3.2.
attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus
pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas
apliecina, ka uz to neattiecas PIL 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi.
Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10
darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais
pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkuma komisija to
izslēdz no dalības iepirkumā.
8.2.3.3.
Atkarībā no PIL 8.2 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam (uzaicinājuma
8.2.3.1.2. apakšpunkts) veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:
8.2.3.3.1.
neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru
kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu
parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR;
8.2.3.3.2.
informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150
EUR, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai
nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas
apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 EUR, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja
apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas
sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai persona laikā pēc
pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālā apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 EUR. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti,
pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
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8.2.4. Pretendenta Check Point partnera autorizāciju apliecinoša dokumenta kopija;
8.2.5. Pretendenta apliecinājums par iepirkuma izpildē iesaistīto personālu un tā kvalifikāciju
apliecinošo dokumentu kopijas.
8.2.6. Pretendenta iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā realizēto līdzīgas sarežģītības un apjoma
(pēc cenas) Check Point risinājumu piegādes un apkalpošanas projektu saraksts
(3. pielikums).
8.2.7. Ja pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad pretendents iesniedz dokumentālu
apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda
apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.
9. Tehniskā specifikācija
9.1. jānodrošina atbalsts un uzturēšana Pasūtītāja izmantotajam Check Point programmatūrai
un aprīkojumam līdz 2015. gada 11. aprīlim atbilstoši Enterprise Support Standard
līmenim (Check Point account id 6094044);
9.2. reakcijas laiks līdz PASŪTĪTĀJA informēšanai par iespējamo problēmas risinājumu
darba dienās no 9:00 līdz 18:00 ne ilgāks par 1 (vienu) stundu;
9.3. apkope, remonts, bojāto komponenšu/iekārtu nomaiņa un darbaspējas atjaunošana bez
papildu samaksas: ne ilgāk kā 4 (četru) stundu laikā pēc PASŪTĪTĀJA problēmas
pieteikuma;
9.4. iekārtu programmatūras (firmware) versiju atjaunošana, kļūdu labošana;
9.5. pieeju Check Point un IZPILDĪTĀJA atbalsta Web lapām;
9.6. sertificētu speciālistu izsaukumi;
9.7. konsultācijas pa tālruni, e-mail, on-site;
9.8. tehniskās konsultācijas.
9.9. Ja kāda prasība nav definēta tehniskajā specifikācijā, tai jāatbilst minimālajām
vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem.
10. Finanšu piedāvājums
Piedāvājumam jābūt izteiktam Euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN
atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (2.pielikums).
11. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta:
11.1. Līguma izpildes laiks: 2015.gada 11.aprīlim.
11.2. Līguma izpildes vieta: Valsts kase Smilšu iela 1 un Smilšu iela 7.
12. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
12.1. Pretendentu novērtēšanā un salīdzināšanā iepirkuma komisija izskata piedāvājuma
atbilstību iepirkuma procedūras uzaicinājumā norādītajām prasībām.
12.2. Piedāvājumus, kas neatbilst iepirkuma procedūras uzaicinājuma prasībām, iepirkuma
komisija noraida kā neatbilstošu un tālāk neizskata.
12.4. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā
norādītajām prasībām.
12.5. Iepirkuma komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai
pretendentiem triju (3) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, kā arī lēmumu ievieto
mājaslapā internetā: www.kase.gov.lv sadaļā “Publiskie iepirkumi”.
12.6. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā attiecīgi iepirkuma līgums vai tā grozījumi,
pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu
tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma
aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja
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mājaslapā internetā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36
mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

Iepirkuma “Check Point programmatūras apkalpošanas
un atbalsta pakalpojuma termiņa pagarināšana”
komisijas priekšsēdētājs

A. Rutkis

Rutkis 67094256
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1. pielikums
Iepirkuma “ Check Point programmatūras apkalpošanas un
atbalsta pakalpojuma termiņa pagarināšana”
(Nr.VK/2014/07) uzaicinājumam

Pieteikums dalībai iepirkumā
Pretendents, ______________________________ reģ. Nr. _________________,
(nosaukums)
_________________________________________________________________
(juridiskā adrese, faktiskā adrese)
_________________________________________________________________
(tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)
tā______________________________________________personā___________
(personas, kurai ir tiesības pārstāvēt Pretendentu, vārds, uzvārds un amats)
1. Iepazinušies ar iepirkuma procedūras „Check Point programmatūras apkalpošanas un
atbalsta pakalpojuma termiņa pagarināšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VK/2014/07)
uzaicinājumu un tam pievienoto tehnisko specifikāciju, piesakām dalību šajā iepirkumā.
2. Piekrītam ievērot iepirkuma procedūras uzaicinājuma prasības.
3. Atzīstam sava piedāvājuma spēkā esamību līdz uzaicinājumā noteiktajam piedāvājuma
derīguma termiņa beigām.
4. Apliecinām, ka, parakstot iepirkuma līgumu, piegādātājs piekrīt šī iepirkuma līguma
publicēšanai pasūtītāja mājaslapā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmito
daļu.
_______________________________

/ ___________________ /

(Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts)

(paraksta atšifrējums)

Vieta ___________
Datums _________________
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2. pielikums
Iepirkuma “ Check Point programmatūras apkalpošanas
un atbalsta pakalpojuma termiņa pagarināšana”
(Nr.VK/2014/07) uzaicinājumam

Finanšu piedāvājuma veidlapa
Iepirkuma priekšmets

Cena EUR bez PVN

Piedāvājuma kopējā summa (EUR) vārdos, bez PVN:
___________________________________________________________________________
Piedāvājuma kopējā summa (EUR) vārdos, ar PVN:
___________________________________________________________________________
Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums:
Paraksts:
Paraksta atšifrējums:
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3. pielikums
Iepirkuma “ Check Point programmatūras apkalpošanas
un atbalsta pakalpojuma termiņa pagarināšana”
(Nr.VK/2014/07) uzaicinājumam

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ
N.p.k.

Projekta īss apraksts

Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona

Projekta apjoms
LVL (bez PVN)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vieta, datums
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
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