VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA
(VARAM)

IEPIRKUMA PRIEKŠMETS: Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas pasākumi
IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NR.: VARAM 2017/20 (sarunu procedūra)

Iepirkuma CPV kodi: 79416000-3 (Sabiedrisko attiecību pakalpojumi), 80590000-6 (Mācību konsultāciju
pakalpojumi), 80511000-9 (Darbinieku mācību pakalpojumi), 80533000-9 (Datorlietotāju pamatzināšanu un mācību
pakalpojumi)
Iepirkums tiek veikts ERAF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa Nr.2.2.1.
“Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora
mijiedarbību” (turpmāk – SAM 2.2.1.), t.sk. projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
arhitektūras pārvaldības sistēma Nr.2.2.1.1/16/I/001” un Valsts reģionālās attīstības aģentūras projekta
“Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” (turpmāk – PSPP) ietvaros

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rīgā,

2017.gada 15.novembrī

Iepirkuma priekšmets
Sabiedrības informatīvās kampaņas par ES fondu ieguldījumiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
jomā un par valsts iestāžu e-indeksa rezultātiem īstenošana (turpmāk – Iepirkums).
Iepirkuma identifikācijas numurs
VARAM 2017/20
Iepirkuma veids
Sarunu procedūra, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 8.punktu
Pasūtītāja nosaukums un adrese
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Peldu iela 25, Rīga, Latvija, LV 1494
Reģ.Nr. 90000028508
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums
(saskaņā ar VARAM 26.06.2017. rīkojumu Nr. 1-2/99„Par iepirkuma komisijas izveidi”)

Komisijas priekšsēdētājs:
Edmunds Beļskis – Valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Aigars Brivna – Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma nodaļas vadītājs.
Komisijas locekļi:
Jānis Glazkovs – Publisko pakalpojumu departamenta direktors;

Gatis Ozols – Publisko pakalpojumu departamenta direktora vietnieks, Elektronisko pakalpojumu nodaļas
vadītājs;
Diāna Anžāne – Publisko pakalpojumu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja;
Diāna Tiltiņa – Publisko pakalpojumu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta aktivitātes
koordinators;
Ojārs Briedis – vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks.
Sanita Melnupe – Nodrošinājuma departamenta Nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte, iepirkuma
komisijas sekretāre.

Uz sarunām uzaicinātā pretendenta nosaukums
SIA “Communications & Strategies” Reģ.Nr.40103431394
Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt vispārīgo vienošanos, un piedāvātā līgumcena
Ņemot vērā vērtēšanas rezultātus par iepirkuma „Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšanas
pasākumi” (VARAM 2017/20) uzvarētāju noteikts un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas
pretendentam SIA “Communications & Strategies” Reģ.Nr.40103431394, kura piedāvātā līgumcena bez
21% pievienotās vērtības nodokļa ir 1 840 000,00 euro.
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