ATKLĀTA KONKURSA
“MOBILĀS, TĪMEKĻA (WEB) APLIKĀCIJAS IZSTRĀDE UN INFORMĀCIJAS
TEHNOLOĢIJU INFRASTRUKTŪRAS NODROŠINĀŠANA PAŠAPKALPOŠANĀS
INFORMĀCIJAS PUNKTOS AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDŪ
“VECLAICENE”” (IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2018/42)
ZIŅOJUMS
Alūksnē, 2018. gada 28. septembrī
1.

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes novada pašvaldība,
reģ.Nr. LV90000018622.
Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Sadarbības partneris: Apes novada dome, reģ.Nr. 90000035872
Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2018/42.
Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
Iepirkuma priekšmets: Mobilās, WEB aplikācijas izstrāde un uzturēšana Aizsargājamo
ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijai plašākai informācijas iegūšanai par dabas un
kultūrvēstures objektiem, naktsmītnēm, tūrisma maršrutiem, plānotajiem pasākumiem un
mājražotāju piedāvātajiem pakalpojumiem. Informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT)
infrastruktūras nodrošinājums pašapkalpošanās informācijas punktos Aizsargājamo ainavu
apvidū “Veclaicene” un uzturēšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
CPV kods: 32300000-6 (Televīzijas un radio uztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas
vai reproducēšanas aparatūra); papildus CPV kodi: 39154000-6 (izstāžu iekārtas),
72200000-7 (Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi), 72262000-9
(Programmatūras izstrādes pakalpojumi.); 72265000-0 (Programmatūras konfigurēšanas
pakalpojumi), 48900000-7 (Dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas),
79530000-8 (rakstiskās tulkošanas pakalpojumi).
Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzstādīšanas vieta:
1) Alūksnes novadā:
1.1) “Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads;
1.2) Valsts galvenais autoceļš A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) 191,5
kilometra stāvlaukums, Alūksnes novads;
2) Apes novadā - Skolas iela 4, Ape, Apes novads.
Līguma izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, tajā skaitā:
mobilās aplikācijas izstrāde, saskaņošana ar pasūtītāju, testēšana un mobilās aplikācijas
ieviešana (IT infrastruktūras piegāde, uzstādīšana un palaišana pašapkalpošanās
informācijas punktos).
Pakalpojuma un uzstādīto iekārtu garantijas un apkalpošanas termiņš: mobilās aplikācijas
garantijas termiņa apkalpošana, tajā skaitā tehniskās apkopes un IT infrastruktūras
uzturēšana un apkalpošana pašapkalpošanās informācijas punktos, tajā skaitā tehniskās
apkopes, 1 (vienu) reizi 3 (trīs) mēnešos - 24 (divdesmit četri) mēneši no akta par līguma
izpildi parakstīšanas dienas.
Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda specifiskā
atbalsta mērķa 5.4.1. “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt
ekosistēmas” 5.4.1.1. pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošanas infrastruktūras izbūve
un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” projekta “Aizsargājamo ainavu apvidus
“Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības
nodrošināšanai” (projekta Nr. 5.4.1.1/17/A/022) ietvaros.
Paredzamā līgumcena – 42000,0 EUR līdz 143999,99 EUR bez pievienotās vērtības.
Iepirkuma finansējuma avots: Alūksnes novada pašvaldības, Apes novada domes
budžeta un projekta finansējums.
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2.

Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): netika
publicēts.
Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 11.09.2018.
Paziņojums par grozījumiem publicēts internetā (www.iub.gov.lv): __-__.

3.

Iepirkuma komisija izveidota ar Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumu
Nr.205 (sēdes protokols Nr.10, 44.p), tās apakškomisijas (turpmāk tekstā – Komisija)
sastāvs apstiprināts ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA 04.09.2018.
rīkojumu Nr.ANP/1-6/18/271:
Ingus BERKULIS – komisijas priekšsēdētājs/ Īpašumu nodaļas vadītājs
Aiva EGLE – komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Juridiskās nodaļas vadītāja
Viktorija AVOTA – komisijas locekle/ Kancelejas vadītāja
Juris BALANDIS – komisijas loceklis/ Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Evita ŅEDAIVODINA – komisijas locekle/ Finanšu nodaļas vadītāja
Arita PRIŽAVOITE – komisijas locekle/ Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja
Komisijas protokolētāja pienākumus pilda:
Ilona KALNIŅA - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste
Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs:
Juris BALANDIS – Alūksnes novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Inese ZĪMELE-JAUNIŅA – Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja

4.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 27. septembris, plkst.14.00.
Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts.

5.

Saņemtie piedāvājumi: __-__.

6.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Piedāvājumi tika atvērti Elektroniskā
iepirkumu sistēmā 2018. gada 27. septembrī, plkst.14.00.

7.

Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā
līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles
pamatojums: __-__.

8.

Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot
apakšuzņēmējiem: __-__.

9.

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām
prasībām: __-__.

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: __-__.
11. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru:
iepirkuma procedūra tika izbeigta, jo noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā netika
saņemti pretendentu piedāvājumi.
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu:__-__.
13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanas elektroniskās
informācijas sistēmas: __-__.
14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: __-__.

