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Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME

Reģ. Nr 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Talr. 67910518, fakss 67910532
I EP I R K UMU K OMI S I JA
Protokols Nr. SND2014/49(8.2.SP)-2
Ulbrokā,
Sēdi sāk: 2014.gada 30.decembrī, plkst. 14.00

Darba kārtībā: Par ZZ Dats Vienotās pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas
līgumu 2015. gadam.
Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Komisijas locekļi:
Protokolē komisijas sekretāre:

Laila Kundziņa
Atis Senkāns
Baiba Šulte, Inese Pivare
Diāna Poriete

Komisijas izveidošanas pamatojums: 2013.gada 26.jūnija Stopiņu novada domes lēmums
protokols Nr.3, p.11., 2014.gada 28.maija Stopiņu novada domes lēmums, protokols Nr.27, p.7.1.

Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja.
Protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre.

Jautājumu izskatīšana:
[1] Sēdes vadītāja informē, ka 2014.gada 17.decembrī, izskatot jautājumu par ZZ
Dats Vienotās pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas līgumu 2015.gadam, nolemts:
1.

Iepirkuma līguma „Par ZZ Dats Vienotās pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas
līgumu 2015. gadam”, noslēgšanai piemērot sarunu procedūru (Iepirkuma
identifikācijas Nr. SND2014/49(8.2.SP)) atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta sešpadsmitās daļas 2.punktam, jo pastāv Publisko iepirkumu likuma 63.panta
pirmās daļas 2.punktā paredzētais iemesls – līguma priekšmets ir saistīts ar
izņēmuma tiesību aizsardzību (autortiesības) un tādēļ līgumu var noslēgt tikai ar
konkrēto piegādātāju.

2.

Uzaicināt iespējamo līguma izpildītāju SIA “ZZ Dats”, Reģ. Nr. 40003278467,
adrese Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, iesniegt savu piedāvājumu par Stopiņu
novada pašvaldībai nepieciešamajām lietojumprogrammām. SIA “ZZ Dats”,
apstiprinot savu piedāvājumu, papildus iesniegt:
1) Licences Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) programmu lietošanai, kuras
paredzētas līguma projektā ar Stopiņu novada pašvaldību;
2) Apliecinājumu, ka SIA “ZZ Dats” ir vienīgais Vienotās Pašvaldību Sistēmas
(VPS) lietojumprogrammu izstrādātājs un 2015.gadā tikai SIA “ZZ Dats” ir
tiesīgs veikt VPS lietojumprogrammu uzturēšanas un datu izmitināšanas
pakalpojumus Latvijas Republikā.
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3.

Lemjošās daļas 2.punktā norādīto dokumentu iesniegšanai noteikt termiņu, kas nav
īsāks kā piecas darba dienas no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas.

4.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas nosacījumiem,
nepublicēt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā par
plānoto līgumu. Informāciju par sarunu procedūras izvēles pamatojumu publicēt
Stopiņu novada domes mājas lapā.

[2] Stopiņu novada domē ir saņemta SIA “ZZ Dats”, Reģ. Nr. 40003278467,
23.12.2014. vēstule un iesniegti šādi dokumenti:
1. cenu piedāvājums;
2. programmatūras ražotāja apliecinājums;
3. lietojumprogrammu licences.
Cenu piedāvājums – Vienotās Pašvaldību Sistēmas (VPS) uzturēšanas un datu
izmitināšanas pakalpojumiem 2015.gadam: EUR bez PVN 5300.00, PVN21% 1113.00,
kopā EUR ar PVN 6413.00.
No iesniegtajiem dokumentiem konstatēts, ka SIA “ZZ Dats” ir Vienotās Pašvaldību
Sistēmas (VPS) vienīgais izstrādātājs un SIA “ZZ Dats” ir tiesības sniegt minēto
programmu uzturēšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.
[3] Iepirkuma līguma priekšmets ir ZZ Dats Vienotās pašvaldību Sistēmas (VPS)
programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšana 2015. gadam.
Autortiesību likuma 15.panta otrā daļa paredz, ka datorprogrammas autoram
attiecībā uz datorprogrammas izmantošanu ir izņēmuma tiesības: izplatīt
datorprogrammu; padarīt datorprogrammu pieejamu sabiedrībai [..], iznomāt, izīrēt un
publiski patapināt datorprogrammu; īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt datorprogrammu
(ciktāl datorprogrammas ielādēšana, demonstrēšana, izmantošana, pārraidīšana vai
glabāšana prasa to reproducēt, ja šādu darbību rakstveidā atļauj tiesību subjekts); tulkot,
adaptēt un jebkādi citādi pārveidot datorprogrammu un reproducēt šādi iegūtos
rezultātus (ciktāl tas nav pretrunā ar tās personas tiesībām, kura pārveido
datorprogrammu).
Saskaņā ar minētā likuma panta ceturto daļu “Autoram ir tiesības izmantot savu
darbu jebkādā veidā, atļaut vai aizliegt tā izmantošanu, saņemt atlīdzību par atļauju
izmantot savu darbu un par darba izmantošanu, izņemot likumā paredzētos gadījumus”.
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punkts nosaka, ka
“(16) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas
noteikumus, ja: 2) iepirkums atbilst šā likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta pēdējā
teikuma vai 63.panta nosacījumiem”.
Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka
“(1) Publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var
piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja: 2) tehnisku
vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību
aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju.”
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Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punktu,
konkrētajā situācijā var veikt iepirkumu, nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā un iepirkuma nolikumu pasūtītāja mājaslapā, bet
uzaicinot uz sarunu iepirkuma procedūras iespējamo piegādātāju, jo pastāv Publisko
iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktā paredzētais iemesls – līguma priekšmets
ir saistīts ar izņēmuma tiesību aizsardzību (autortiesības) un tādēļ līgumu var noslēgt tikai
ar konkrēto piegādātāju. Kā arī Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas
noteikumi paredz, ka var nepiemērot 8.2 panta piektās daļas noteikumus – t.i., nepārbaudīt
pretendenta maksātnespējas procesa un nodokļu parādu esamību.
Ņemot vērā sēdē konstatēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta otro
daļu, 8.2 panta sešpadsmitās daļas 2.punktu un ievērojot SIA “ZZ Dats”, Reģ. Nr.
40003278467, iesniegto piedāvājumu sarunu procedūrā,
Komisijas locekļi, balsojot: 4– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Par ZZ Dats Vienotās pašvaldību Sistēmas
(VPS) uzturēšanas līgumu 2015. gadam”, Identifikācijas Nr. SND2014/49(8.2.SP),
piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA “ZZ Dats”, Reģ. Nr. 40003278467, adrese
Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, ar kopējo līguma summu EUR bez PVN 5300.00,
PVN 21% EUR 1113.00, kopā EUR ar PVN 6413.00.
Pamatojums: SIA “ZZ Dats”, Reģ. Nr. 40003278467, ir iesniedzis piedāvājumu sarunu
procedūras ietvaros. Līguma priekšmets ir saistīts ar izņēmuma tiesību aizsardzību
(autortiesības) un tādēļ līgumu var noslēgt tikai ar konkrēto piegādātāju SIA “ZZ Dats”,
Reģ. Nr. 40003278467.
2. Ieteikt slēgt līgumu ZZ Dats Vienotās pašvaldību Sistēmas (VPS) programmatūras
uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanas līgumu 2015. gadam
piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA “ZZ Dats”, Reģ. Nr. 40003278467, adrese
Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, ar kopējo līguma summu EUR bez PVN 5300.00,
PVN 21% EUR 1113.00, kopā EUR ar PVN 6413.00.
Sēdi beidz: 2014.gada 30.decembrī, plkst. 14.30
Komisijas priekšsēdētāja:

Laila Kundziņa ______________________

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Atis Senkāns ______________________

Komisijas locekle:

Baiba Šulte __________________

Komisijas locekle:

Inese Pivare __________________

Komisijas sekretāre:

Diāna Poriete ________________

