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APSTIPRINĀTS 
VAS “Latvijas Valsts radio un 

televīzijas centrs”  
Iepirkumu komisijas 

2011.gada 8.augusta sēdē (Protokols r.N1) 
 

IEPIRKUMA NOLIKUMS 
 
 

E-PARAKSTA INTERGR ĒŠANA RESURSU VAD ĪBAS SISTĒMĀ HORIZON 
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 
1.1. Iepirkuma identifik ācijas numurs – LVRTC-2011/42 

 
1.2. Pasūtītājs – Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, vienotais 

reģistrācijas numurs 40003011203, Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012, Latvija, turpmāk tekstā – 
Pasūtītājs. 

 
1.3. Iepirkuma metode : 
1.3.1. Iepirkumam tiks piemērots sekojošs iepirkums – iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 8.1pantam. 
1.3.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs – viszemākā cena. 
1.3.3. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts līgums ar vienu dalībnieku. 

 
1.4. Iepirkuma priekšmets : 

E – paraksta integrēšana resursu vadības sistēmā (RVS) Horizon. 
 

1.5. Maksājumu k ārt ība par pas ūtījumu – saskaņā ar līguma noteikumiem. 
 

1.6. Iepirkuma proced ūras dokumentu izsniegšana . Iepirkuma procedūras dokumenti ir 
brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja mājas lapā www.lvrtc.lv, sadaļā Iepirkumi, kā 
arī ir iespēja Pretendentiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma dokumentāciju Pasūtītāja 
telpās Ērgļu ielā 7, Rīgā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67108710.  

 
1.7. Inform ācijas sniegšana .  
1.7.1. Pasūtītāja kontaktpersonas, kas ir pilnvarotas sniegt tikai organizatorisku informāciju 

par iepirkuma procedūru, ir iepirkuma komisijas loceklis Rolands Ramiņš tālr. 
67108600 un  Laura Prikule, tālr. 671087101, fakss 7315577, e-pasts: 
Iepirkumukomisija@lvrtc.lv. 

1.7.2. Informācija par iepirkumu tiek sniegta uz jautājumiem, kas noformēti rakstveidā papīra 
vēstules formā un iesniegti personīgi; iesniegti elektroniskā formā un parakstīti ar drošu 
elektronisko parakstu; nosūtīti ar kurjera vai pasta starpniecību. 

1.7.3. Ja par nolikumu tiek sniegta papildu informācija, tad tā tiek ievietota mājas lapā 
www.lvrtc.lv. 

 
1.8. Piedāvājuma noform ēšana.   
1.8.1. Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši nolikuma 

prasībām, latviešu valodā. Prasību neievērošanas gadījumā komisija ir tiesīga uzskatīt, 
ka attiecīgais dokuments nav iesniegts. 

1.8.2. Piedāvājuma noformējums: 
1.8.2.1. piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja tiek 

izdarīti jebkādi grozījumi, papildinājumi vai svītrojumi, kas nav atrunāti, vai ja 
piedāvājuma dokumenti ir aizpildīti nepilnīgi vai nepareizi, piedāvājums tiks 
noraidīts. Atrunas par grozījumiem, papildinājumiem vai svītrojumiem piedāvājumā 
ir jāatrunā personai (personām), kura ir parakstījusi piedāvājumu; 

1.8.2.2. piedāvājuma lapām ir jābūt sanumurētām un uzrādītām satura rādītājā; 
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1.8.2.3. piedāvājumam jābūt cauršūtam ar diegu (caurauklotam) un sagatavotam tādā 
veidā, kas izslēdz atsevišķu dokumentu un/vai lapu nomaiņas iespējas; diegus 
stingri jānostiprina ar baltu papīra lapiņu; cauršūtos dokumentus jāapstiprina ar 
pretendenta zīmogu un pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām parakstu; 

1.8.2.4. papildus informācija – brošūras, katalogi u.tml. var tikt iesniegti neiesieti. 
1.8.3. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 oriģinālā eksemplārā, kā arī 1 eksemplārs 

jāiesniedz elektroniskā formā, kur tam jābūt ieskanētam PDF formātā un jāsatur visas 
Piedāvājuma  lapas. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras 
jānorāda: 

1.8.3.1. VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iepirkuma komisijai; 
1.8.3.2. Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012. 

Pretendenta nosaukums un adrese; Atzīme: Iepirkums „ E – paraksta integrēšana 
resursu vadības sistēmā (RVS) Horizon” identifikācijas Nr. LVRTC-2011/42.  

1.8.4. Pretendents ir tiesīgs iesniegt Piedāvājumu elektroniski (PDF formātā), to parakstot ar 
drošu elektronisko parakstu. Šādā gadījumā Pretendentam nav jāiesniedz Piedāvājums 
rakstveidā un tas ir jānoformē kā Piedāvājuma elektroniskā versija ar papildus atzīmi 
„Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu”. 

1.8.5. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, tad 
pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

 
1.9. Piedāvājumu iesniegšana . Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Pasūtītāja telpās, 

306.kab., Rīgā, Ērgļu ielā 7, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700 

(piektdienās līdz 1500), līdz 2011.gada 23. augustam plkst.1500, iesniedzot personīgi, 
nosūtot pa pastu vai iesniedzot elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-
pasta adresi: iepirkumukomisija@lvrtc.lv. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā 
adresē līdz iepriekšminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc šajā punktā 
minētā termiņa, tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ iesniedzējam. 

1.10.  Ievērojot Publisko iepirkuma likuma normas, atklāta pretendentu piedāvājuma 
atvēršanas sanāksme nav paredzēta. 

1.11. Iepirkuma komisijas ties ības un pien ākumi . 
1.11.1. Iepirkumu komisijas sastāvs noteikts ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio 

un televīzijas centrs” Valdes 2009.gada 14.oktobra lēmumu (protokols nr.38). 
1.11.2. Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

un šo nolikumu. 
 

1.12. Pretendenta ties ības un pien ākumi . 
1.12.1. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt savu 

piedāvājumu. 
1.12.2. Pretendents ir tiesīgs laikus pieprasīt papildu informāciju un Komisija sniedz 

informāciju ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām (e-pasts: iepirkumukomisija@lvrtc.lv; fakss: 7315577; adrese - LVRTC 
Iepirkumu komisijai, Ērgļu iela 7, Rīgā, LV-1012). 

 
1.13. Citi noteikumi . 
1.13.1. Pretendenta iesniegts iepirkuma piedāvājums ir pierādījums un apliecinājums, ka 

Pretendents: 
1.13.1.1. ir iepazinies ar šo nolikumu; 
1.13.1.2. ir sapratis un pieņēmis iepirkuma noteikumus, un tie nenostāda Pretendentu 

neizdevīgā stāvoklī attiecībā pret pārējiem Pretendentiem; 
1.13.1.3. Pretendents atbilstoši Publisko iepirkumu likumam iesniedz apliecinājumu, kurā 

norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:  
1) pasludināts tā 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 līdz līguma 
izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;  
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2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav 
reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā 
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 
pārsniedz 100 latus. 

 
1.13.2. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja tas konstatē 1.12.1.3.punkta 1. un 2.apakšpunktā minētos 
apstākļus vai nav iesniegts norādītais apliecinājums.  

1.13.3. Iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents 
nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka 
tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, 
kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Pasūtītājs nosaka, ka minētie 
dokumenti jāiesniedz 10 darba dienu laikā, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie 
izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Pretendents var iesniegt 
norādīto izziņu, iesniedzot piedāvājumu, ja uz piedāvājuma iesniegšanas un 
sagatavošanas brīdi pretendenta rīcībā ir šāda izziņa.  

1.13.4. Iesniegtie piedāvājuma materiāli netiek atdoti atpakaļ Pretendentam. 
1.13.5. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta. 
1.13.6. Visi strīdi un domstarpības starp Pasūtītāju un Pretendentu tiks risināti sarunu ceļā. Ja 

sarunu rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskatīs Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
 

2. TEHNISKIE NOSAC ĪJUMI 
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 
2.1. Pretendentam jānodrošina e-paraksta integrēšana RVS Horizon vidē, nodrošinot: 

2.1.1. Autentifikāciju RVS Horizon, izmantojot elektronisko parakstu; 
2.1.2. Grāmatvežu daļas darbinieku atslogošanu, automatizējot dokumentu (izejošo 

rēķinu) elektronisku parakstīšanu. 
2.2. Darba uzdevums: 
2.2.1.  Elektroniskā paraksta izmantošana lietotāja autorizācijai  

Elektroniskā paraksta izmantošana lietotāja autorizācijai funkcionalitāte paredz, ka šis 
modulis ļaus lietotājam blakus ierastajām autorizācijas metodēm – lietotāja vārdam un 
parolei un Microsoft Active Directory izmantošanai, piekļuvei Horizon izmantot arī 
elektronisko parakstu. Lietotājam, lai autorizētos ar elektronisko parakstu būs 
nepieciešams viedkaršu lasītājs un e-paraksta viedkarte.  
Lai sagatavotu šo funkcionalitāti ir nepieciešams veikt papildus izstrādes, kuras gaitā 
tiktu izveidota jaunā funkcionalitāte.  

2.2.2. Izejošo dokumentu elektroniska parakstīšana  
Izejošo dokumentu (rēķinu un salīdzināšanas aktu) elektroniska parakstīšana Horizon ir 
jauna funkcionalitāte, kuru nepieciešams izstrādāt. Attēlā pievienota šī risinājuma 
loģiskās arhitektūras shēma.  
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 Risin ājuma lo ģisk ā arhitekt ūra  

  
 
 
Risinājumā jāparedz, ka tiks izveidots Horizon e-paraksta servera modulis, kas nodrošina gan 
atsevišķu rēķinu un salīdzināšanas aktu parakstīšanu, gan rēķinu parakstīšanu masveidā no saraksta. 
Moduļa izstrādei jāizmanto Microsoft .NET platforma. Lai nodrošinātu masveida rēķinu parakstīšanu 
jāizmanto trešās puses risinājums HSM iekārta, kas ievērojami samazina parakstīšanai nepieciešamo 
laiku. Izstrādātais modulis jānodrošina parakstīšanas ātrums - 5 parakstītu dokumentu sekundē. 
Izmantojot šo moduli lietotājam pie rēķinu ģenerēšanas/drukāšanas jādod iespēja izvēlēties „ģenerēt 
failu ar elektronisko parakstu” . 

 
 

 
3. PIEDĀVĀJUMU IZSKAT ĪŠANA 

 
3.1. Piedāvājuma noform ējuma atbilst ība. 
3.1.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sanāksmēs, vērtējot 

katru piedāvājumu atsevišķi. 
3.1.2. Komisija izskata katra Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību 

tehniskās specifikācijas prasībām. 
3.1.3. Komisija pieņem lēmumu, kurā atzīst par iepirkuma uzvarētāju Pretendentu, 

kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
3.1.4. Līguma slēgšanas gadījumā iepirkuma uzvarētājs iegūst tiesības veikt 

pakalpojumu izpildi. 
3.1.5. Pretendentiem paziņojums par pieņemto lēmumu tiks nosūtīts elektroniskā 

veidā uz pretendentu norādītajām e-pastu adresēm.  
 
 

 
4. PIELIKUMI 

 
4.1. 1.pielikums “Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā paraugs”; 
4.2. 2.pielikums “Finanšu piedāvājuma paraugs”. 
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Nolikuma 1.pielikums 

(iepirkums Nr. LVRTC-2011/42) 
 
 

Iepirkums  
  

E-paraksta integr ēšana resursu vad ības sist ēmā (RVS) Horizon  
PIETEIKUMA PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ PARAUGS 

 
 
 
_______________________________________, reģ. Nr.______________________ 
komercsabiedrības nosaukums      reģistrācijas numurs 
 
 
____________________________________________________________________, 
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  

 

tā __________________________________________________________ personā 
     vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds  

 

(personas kods ______________) 
 
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

• piesakās piedalīties iepirkumā “Resursu vadības sistēmas Horizon uzturēšana”; 
• iepirkuma identifikācijas Nr. LVRTC-2011/42; 
• apņemas ievērot iepirkuma prasības; 
• atzīst iesniegtā piedāvājuma derīgumu līdz līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) 

mēnešus no piedāvājuma atvēršanas dienas; 
• apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 
• apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu saskaņā ar tehniskās 

specifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu; 
• apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā 

noteiktie nosacījumi. 
 
 
Paraksts: 
 
_____________________________ 
Komercsabiedrības vadītājs vai pilnvarotās persona 
Datums, vieta: ______________________ 
Pilns vārds, uzvārds: ______________________________________________________________ 
Amats: _________________________________________________________________________ 
Komercsabiedrības adrese: _________________________________________________________ 
Uzņēmuma tālruņa, faksa numuri: ___________________________________________________ 
Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds: _______________________________________________ 
E-pasts:_____________________________________________________________________ 
Uzņēmuma bankas rēķina Latvijā rekvizīti: ____________________________________________ 
 
Z.v. 
 
Pieteikums ir jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti 
jāpievieno pilnvaras oriģināls). 
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Nolikuma 2.pielikums 
(iepirkums Nr. LVRTC-2011/42) 

 
 

Iepirkums  
  

E-paraksta integr ēšana resursu vad ības sist ēmā (RVS) Horizon  
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA PARAUGS 

 
 
 
 
Komercsabiedrība ___________________________ piedāvā pakalpojumu saskaņā ar nolikumu par 
šādu cenu: 
 

 
Pakalpojums 

Piedāvāta cena 
LVL 

bez PVN 

 
PVN 

Kopējā piedāvātā cena 
LVL 

ar PVN 
    

 
 
 
 
Cenā ir visas ar sniegto pakalpojumu saistītās izmaksas. 
 
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību nolikuma 
prasībām. 
 
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts. 
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats 
 

Datums, vieta 


