
Iepirkumu uzraudzības birojs
Iesniegumu izskatīšanas komisija

L Ē M U M S

Rīgā 2012.gada 24.janvārī Nr. 4-1.2/12-34

Iepirkumu  uzraudzības  biroja  iesniegumu  izskatīšanas  komisija,  izveidota  ar 
Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja p.i. D.Gailes 2012.gada 23.janvāra rīkojumu Nr.1-2/41, 
šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētāja – D.Paura  – Iepirkumu uzraudzības  biroja  Juridiskā departamenta 
direktores vietniece;

komisijas locekļi: M.Gailītis  – Iepirkumu  uzraudzības  biroja  Informācijas 
departamenta direktors;
Dž.Gaile  –  Iepirkumu  uzraudzības  biroja  Metodoloģijas 
departamenta vecākā referente;

pieaicinātā eksperte – D.Gabaliņa –  Latvijas  Informācijas  sistēmu  audita  un  kontroles 
asociācijas biedre;

ar komisijas sekretāri: A.Virkavu – Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta 
vecāko eksperti;

piedaloties:
iesniedzēja – SIA „KPMG Baltics” – pārstāvjiem:
Ģ.Kronbergam – SIA „KPMG Baltics” pilnvarotai personai;
L.Vilkai – SIA „KPMG Baltics” pilnvarotai personai;

pasūtītāja – Valsts ieņēmumu dienesta – pārstāvjiem:
S.Ozoliņam – Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu pārvaldes direktora vietniekam;
A.Rozenbergam –  Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu pārvaldes  Līgumu daļas galvenajam 
juristam;
A.Maskalānam – Valsts ieņēmumu dienesta Informācijas sistēmu drošības pārvaldības daļas 
vadītājam;

2012.gada  24.janvārī  izskatīja  SIA  „KPMG  Baltics” (turpmāk  arī  Iesniedzējs) 
iesniegumu par Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk arī Pasūtītājs) rīkotās sarunu procedūras 
„VID informācijas sistēmu drošības un veiktspējas novērtēšana” (id.Nr. FM VID 2011/110) 
(turpmāk arī sarunu procedūra) rezultātiem.

Iesniegumu izskatīšanas komisija 

konstatēja:
Iesniedzējs  2011.gada  27.decembrī Iepirkumu  uzraudzības  birojā  iesniedza 

iesniegumu par Pasūtītāja rīkotās sarunu procedūras rezultātiem.
Iesniedzējs apstrīdēja Pasūtītāja iepirkuma komisijas lēmumu, ar kuru tā piedāvājums 

izslēgts  no turpmākās dalības sarunu procedūrā,  apšaubot Iesniedzēja piedāvātā  speciālista 
kompetenci un atbilstību sarunu procedūras instrukcijas kandidātiem (turpmāk arī Instrukcija) 
3.5.2.punkta prasībām.

Iesniedzējs norādīja, ka Instrukcijas 3.5.2.punktā noteiktās prasības paredz piedāvāt 
speciālistu  ar  CISSP  vai  analogu  sertifikātu.  Tas  nozīmē,  ka  atsevišķas  speciālista 
kompetences  var būt atšķirīgas.  Iesniedzējs  norādīja,  ka savā piedāvājumā līguma izpildei 
piedāvāja speciālistu ar CISM sertifikātu, uzskatot, ka piedāvātais speciālists ar savu izglītību 
un pieredzi pilnībā atbilst 3.5.2.punktā noteiktajām kompetencēm. Tomēr, izskatot Iesniedzēja 
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pieteikumu, Pasūtītājs Iesniedzēja piedāvāto analogu CISM (Certified Information Security 
Manager) sertificētu speciālistu uzskatīja par neatbilstošu Instrukcijas 3.5.2.punkta prasībām, 
norādot šādus iemeslus:

1)  CISM neapskata  tādas  Valsts  ieņēmumu  dienestam (turpmāk  arī  VID)  būtiskas 
jomas  kā  Telekomunikāciju  un  tīkla  drošība  (CISSP  2.joma),  Programmatūras  izstrādes 
drošība (4), ko savukārt apskata CISSP;

2) CISM apskata Kriptogrāfijas (5) un Fiziskās vides drošības (10) jomas jautājumus 
kā  atsevišķus  jautājumus  savā  Informācijas  drošības  programmas  izstrādes  jomā  (CISM 
3.joma);

3)  CISM darbības  jomas  koncentrējas  uz pārvaldību  un vadību,  t.i.,  uz  stratēģisko 
pārvaldību, bet CISSP fokusējas uz drošības praktisko nodrošināšanu.

Iesniedzējs  uzskata,  ka  Pasūtītāja  iepirkuma  komisijas  pieņemtais  lēmums  par 
Iesniedzēja izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā ir nepamatots un pretrunā ar 
Instrukcijas noteikumiem.

Iesniedzējs norādīja, ka nepiekrīt  Pasūtītāja secinājumam, ka CISM darbības jomas 
koncentrējas  vienīgi  uz  stratēģisko  pārvaldību  un  vadību,  jo,  lai  nodrošinātu  stratēģisko 
pārvaldību un vadību un iegūtu CISM kvalifikāciju, ir nepieciešamas arī praktiskas zināšanas, 
ko paredz arī CISM sertifikācijas testi. Turklāt Iesniedzēja piedāvātajam speciālistam ir liela 
pieredze  tieši  minēto  CISSP  kompetenču  jomu  praktiskos  projektos,  tādējādi  apvienojot 
teorētiskās  zināšanas  un  ievērojamu  praktisko  pieredzi.  Iesniedzējs  norādīja,  ka  tā 
piedāvājumā  norādītais  speciālists  ir  vadījis  un  piedalījies  vairākos  nozīmīgos  projektos, 
piemēram: 7 sertifikācijas auditi Latvijas valsts radio un televīzijas centrā un Latvijas Pastā 
(2006.-2011.gados),  kas  ietver  pilnu  spektru  kriptogrāfiskos  un  programmatūras  izstrādes 
drošības  jautājumus;  Web  lietojumu  un  datortīklu  ielaušanās  testi  – vairāk  kā  10  dažādi 
projekti  pēdējo  3  gadu laikā,  nodrošinot  telekomunikāciju  un  tīkla  drošības  jautājumu un 
programmatūras  izstrādes  praktiskās  zināšanas.  Iesniedzējs  norādīja,  ka,  veidojot  savu 
piedāvājumu, vadījās arī pēc citos valsts iepirkumos parasti piemērotās prakses, saskaņā ar 
kuru  tiek  atzīta  CISSP  un  CISM sertifikātu  savstarpēja  aizstāšana  gadījumos,  kad  netiek 
prasīts tikai un vienīgi kāds konkrēts no šiem sertifikātiem.

Tādējādi  Iesniedzējs  uzskata,  ka  ir  atbilstošs  kandidāts  sarunu  procedūrai  un  tās 
Instrukcijas 3.5.2.punkta prasībām.

Iesniedzējs  lūdza  uzdot  Pasūtītājam  atcelt  pieņemto  lēmumu  par  Iesniedzēja 
izslēgšanu no turpmākās  dalības  sarunu procedūrā  un atļaut  Iesniedzējam turpināt  dalību 
sarunu procedūrā.

Pasūtītājs savos paskaidrojumos (2012.gada 9.janvāra vēstule Nr.5.9/1548) norādīja, 
ka uzskata Iesniedzēja iesniegumu par nepamatotu un noraidāmu.

Pasūtītājs norādīja, ka sarunu procedūras Instrukcijas 3.5.2.punktā noteiktās prasības 
paredz  kandidātiem  piedāvāt  speciālistu  ar  CISSP  vai  analogu  sertifikātu.  Attiecībā  uz 
Iesniedzēja  iesniegumā norādīto,  ka  atsevišķas  speciālista  kompetences  var  būt  atšķirīgas, 
Pasūtītājs norādīja, ka šajā gadījumā nevis atsevišķas speciālista kompetences ir atšķirīgas, bet 
sertifikātu  būtība  ir  atšķirīga,  kas  tika  uzsvērts  atteikuma  argumentācijā,  atsaucoties  uz 
autoritatīviem informācijas avotiem. Savukārt attiecībā uz  Iesniedzēja iesniegumā norādīto, 
ka citos valsts iepirkumos parasti tiek piemērota prakse, saskaņā ar kuru tiek atzīta CISSP un 
CISM sertifikātu savstarpēja aizstāšana gadījumos,  kad netiek prasīts tikai  un vienīgi kāds 
konkrēts  no  šiem  sertifikātiem,  Pasūtītājs  norādīja,  ka  šajā  gadījumā  tika  prasīts  CISSP 
sertifikāts vai analogs sertifikāts pēc programmas. 

Pasūtītājs vērsa uzmanību uz to, ka Iesniedzējs pirms sava pieteikuma iesniegšanas 
nelūdza Pasūtītājam apstiprināt, vai Pasūtītājs uzskatīs CISM sertifikātu par analogu CISSP 
sertifikātam, vai norādīt veidu, kā Iesniedzējam pierādīt sava speciālista atbilstību Pasūtītāja 
rīkotās sarunu procedūras Instrukcijas prasībām. 
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Pasūtītājs  norādīja,  ka  piekrīt,  ka  atsevišķos  gadījumos  CISM  sertifikātu  var 
pielīdzināt CISSP sertifikātam, gluži tāpat kā CISA (sertificēts informācijas sistēmu auditors, 
ISACA) sertifikāta turētājs var pildīt CISM pienākumus, taču uzsvēra, ka gadījumi mēdz būt 
atšķirīgi  un,  izvērtējot  sarunu  procedūras  Instrukcijā  minētā  priekšmeta  „Savlaicīga  un 
kvalitatīva VID IS drošības un veiktspējas novērtēšana” iespējamos riskus un balstoties uz 
pieredzi, kandidāti, kas piedāvāja tieši CISSP sertifikātus, ir atzīstami par labākiem.

Pasūtītājs  vērsa  uzmanību  uz  to,  ka  autoritatīvs  informācijas  avots 
(http://www.govinfosecurity.com/articles.php?art_id=4291),  uz ko atsaucas arī  ISACA lapā 
CertifiedInformationSecurityManager(CISM)  FactSheet (http://www.isaca.org/About-
ISACA/Press-room/Pages/CISM-Fact-Sheet.aspx  )  ,  CISSP  sertifikātu  uzrāda  kā  labāko 
informācijas  drošības  jomā,  nevis  CISM  sertifikātu.  Arī  profesionālo  kontaktu  portālā 
LinkedInCISSP sertifikāts  norādīts  kā  labāks  auditam 
(http://www.linkedin.com/answers/career-education/certification-
licenses/CAR_CRT/291487-16657150  )  . Pasūtītājs norādīja, ka pasaulē ir daudz piemēru, kad 
informācijas tehnoloģiju drošības profesionāļi vienlaikus kārto sertifikāciju gan uz CISM, gan 
CISSP sertifikātiem, kas norāda arī uz šo sertifikāciju atšķirībām.

Pasūtītājs norādīja, ka atbilstoši savai kompetencei ir izvērtējis Iesniedzēja iesniegtā 
pieteikuma sadaļu par Ģ.Kronberga pieredzi. Vienlaikus Pasūtītājs norādīja, ka informācija, 
kas  norādīta  Iesniedzēja  iesniegumā,  ir  krietni  plašāka,  nekā  tā  bija  sniegta  Iesniedzējam 
pieteikumā sarunu procedūrai Pasūtītājam, tomēr pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām 
Pasūtītājs ir tiesīgs izvērtēt tikai pieteikumā norādīto informāciju.

Pasūtītājs norādīja, ka, izvērtējot Iesniedzēja pieteikumu, tas ir arī konstatējis faktu, ka 
no  visiem Iesniedzēja  profesionālajiem speciālistiem Latvijas  Republikā  pastāvīgi  uzturas 
tikai divi, kas arīdzan liek apšaubīt iepirkuma savlaicīgu un kvalitatīvu veikšanu.

Pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus, noklausoties iesnieguma izskatīšanas sēdes 
laikā  Pasūtītāja  pārstāvju  sniegtos  paskaidrojumus,  kā  arī  pieaicinātās  ekspertes  viedokli, 
iesniegumu  izskatīšanas  komisija  uzskata,  ka  Iesniedzēja iesniegums  par  Pasūtītāja  rīkoto 
sarunu procedūru nav pamatots.

Saskaņā ar  Publisko iepirkumu likuma 84.panta  sesto daļu iesniegumu izskatīšanas 
komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz tā iesniedzēja un dalībnieku minētajiem faktiem, 
pasūtītāja paskaidrojumiem un eksperta viedokli vai atzinumu.

Saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu  likuma  61.pantu  sarunu  procedūra  ir  iepirkuma 
procedūra,  kurā pasūtītājs  apspriežas  ar  paša izraudzītajiem piegādātājiem un ar vienu vai 
vairākiem no viņiem rīko sarunas par līguma noteikumiem. Saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likuma 62.panta otro daļu termiņā, kāds noteikts paziņojumā par līgumu, kandidāts iesniedz 
pieteikumu, kas ietver paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos paredzēto 
informāciju;  pasūtītājs  atlasa kandidātus saskaņā ar noteiktajām kvalifikācijas prasībām un 
uzaicina atlasītos kandidātus uzsākt sarunas.

Saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu  likuma  42.panta  otrās  daļas  6.punktu  piegādātāja 
tehniskās un profesionālās spējas atbilstoši būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma raksturam, 
kvantitātei  un  svarīguma  pakāpei  var  apliecināt  ar  būvdarbu  veicēja  vai  pakalpojumu 
sniedzēja  vadošā  personāla  izglītību  vai  profesionālo  kvalifikāciju  apliecinošiem 
dokumentiem,  it  sevišķi  par  personām,  kuras  ir  atbildīgas  par  būvdarbu  vadību  vai 
pakalpojumu sniegšanu.

Saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu  likuma  37.panta  otro  daļu  pasūtītājs  var  noteikt 
minimālo  atbilstības  līmeni  41.  un  42.pantā  minētajām prasībām;  prasību  apjomu,  kā  arī 
pieprasīto  minimālo  spēju  līmeni  konkrētā  līguma  izpildei  nosaka  samērīgi  līguma 
priekšmetam; šādas minimālā atbilstības līmeņa prasības iekļauj paziņojumā par līgumu (ja 
attiecīgā  paziņojuma  veidlapa  šādu  informāciju  paredz),  kā  arī  iepirkuma  procedūras 
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dokumentos.
Pārbaudot  lietas  materiālus,  iesniegumu  izskatīšanas  komisija  konstatēja,  ka 

pieteikumus dalībai sarunu procedūrā ir iesnieguši četri kandidāti, t.sk. Iesniedzējs (iepirkuma 
komisijas 2011.gada 11.novembra sēdes protokols Nr.8). 

Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 13.decembra sēdes protokolā Nr.9 norādīto, 
izskatot Iesniedzēja pieteikumu, iepirkuma komisija konstatējusi, ka Iesniedzēja pieteikums 
neatbilst sarunu procedūras Instrukcijas 3.5.2.punktā izvirzītajai prasībai, un tieši, Iesniedzēja 
piedāvātajam drošības profesionālim Ģ.Kronbergam nav CISSP vai  analoga sertifikāta,  un 
Iesniedzējs jāizslēdz no turpmākās dalības sarunu procedūrā.

Saskaņā ar  sarunu procedūras  Instrukcijas 3.5.2.punktu kandidātam jānodrošina,  ka 
viens speciālists ir kvalificēts informācijas sistēmu auditors (CISA vai analogs sertifikāts) un 
viens ir drošības profesionālis (CISSP vai analogs sertifikāts) un katrs no viņiem ir: piedalījies 
vismaz vienas uz tiešsaistes tīmekļa tehnoloģijām balstītas informācijas sistēmas (ar lietotāju 
skaitu vismaz 30000) novērtēšanā; auditējis vismaz vienu informācijas sistēmu, kurai šobrīd ir 
Valsts  informācijas  sistēmas statuss;  piedalījies  vismaz 3 (trīs)  informācijas  sistēmu (kuru 
darbināšanai tiek izmantoti virtualizācijas un klāstera tehnoloģiju risinājumi) novērtēšanā.

Pārbaudot  Iesniedzēja  iesniegto  pieteikumu  dalībai  sarunu  procedūrai,  iesniegumu 
izskatīšanas  komisija  konstatēja,  ka  Iesniedzēja  piedāvātais  drošības  profesionālis  ir 
Ģ.Kronbergs (pieteikuma 25.lp.), kura kā sertificēta informācijas sistēmu drošības speciālista 
kvalifikāciju  saskaņā ar  tā  CV norādīto  informāciju  cita  starpā apliecina  CISM (Certified  
information security manager) sertifikāts (pieteikuma 28.lp.). 

Saskaņā ar iepirkuma komisijas 2011.gada 13.decembra sēdes protokolā Nr.9 norādīto 
iepirkuma komisija ir salīdzinājusi CISM un CISSP darbības jomas un secinājusi, ka  CISM 
nav CISSP analogs  sertifikāts  un CISM sertifikāta  turētājs  nespēs  konsultēt  VID būtiskos 
jautājumos, jo:

1) CISM neapskata tādas VID būtiskas jomas kā Telekomunikāciju un tīkla drošība, 
Programmatūras izstrādes drošība, ko savukārt apskata CISSP;

2)  CISM  apskata  Kriptogrāfijas  un  Fiziskās  vides  drošības  jomas  jautājumus  kā 
atsevišķus jautājumus savā Informācijas drošības programmas izstrādes jomā;

3)  CISM darbības  jomas  koncentrējas  uz pārvaldību  un vadību,  t.i.,  uz  stratēģisko 
pārvaldību, bet CISSP fokusējas uz drošības praktisko nodrošināšanu.

No  Iesniedzēja  iesnieguma  un  iesnieguma  izskatīšanas  sēdē  sniegtajiem 
paskaidrojumiem konstatējams, ka Iesniedzējs apstrīd Pasūtītāja iepirkuma komisijas lēmumu 
par tā pieteikuma neatbilstību sarunu procedūras Instrukcijas 3.5.2.punktā izvirzītajai prasībai, 
norādot uz šādiem argumentiem:  1) citu  valsts  iestāžu rīkotajos iepirkumos parasti  CISSP 
sertifikāts tiek atzīts par līdzvērtīgu CISM sertifikātam; 2) tā piedāvātā drošības profesionāļa 
Ģ.Kronberga  izglītība  un  pieredze  pilnībā  atbilst  Instrukcijas  3.5.2.punktā  noteiktajām 
kompetencēm,  proti,  Ģ.Kronbergam  ir  liela  pieredze  tieši  Pasūtītāja  minēto  CISSP 
kompetenču jomu praktiskajos projektos.

Iesniegumu  izskatīšanas  komisija  norāda,  ka  tas,  ka  citu  valsts  iestāžu  rīkotajos 
iepirkumos parasti CISM sertifikāts  tiek atzīts  par līdzvērtīgu CISSP sertifikātam, pats par 
sevi  nav  arguments  un  nevarēja  arī  radīt  Iesniedzējam  tiesisko  paļāvību,  ka  tādējādi  arī 
Pasūtītājs  sarunu  procedūrā  atzīs  CISM  sertifikātu  par  analogu  CISSP  sertifikātam. 
Iesniegumu  izskatīšanas  komisija,  ievērojot  pieaicinātās  ekspertes  viedokli,  konkrētajā 
gadījumā piekrīt Pasūtītāja argumentiem, ka pretendentam, izvērtējot,  vai sarunu procedūrā 
par analogu CISSP sertifikātam var tikt uzskatīts CISM sertifikāts, bija jāvadās no tehniskajā 
specifikācijā (Instrukcijas 2.pielikums) norādītajiem veicamajiem darbiem, to specifikas, kā 
arī jālūdz Pasūtītājam skaidrojums par to, vai par analogu CISSP sertifikātam tiks uzskatīts 
CISM sertifikāts, nevis jāizdara vienpusēji pieņēmumi minētā sakarā.

Iesniegumu  izskatīšanas  komisijai,  uzklausot  pieaicinātās  ekspertes  viedokli,  nav 
pamata  arī  apšaubīt  Pasūtītāja  iepirkuma  komisijas  veikto  CISM  un  CISSP  sertifikātu 
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darbības  jomu  salīdzinājumu  un  tā  rezultātā  izdarītos  secinājumus.  Turklāt  nav  arī 
konstatējams,  ka  tos  pēc  būtības  apstrīdētu  pats  Iesniedzējs,  kura  pārstāvji  iesnieguma 
izskatīšanas  sēdē  atzina,  ka  CISM  sertifikāts  nosedz  jeb  pārklāj  tikai  70-80% no  CISSP 
sertifikāta kompetencēm. 

Attiecībā  uz Iesniedzēja  norādīto  argumentu,  ka  tā  piedāvātā  drošības  profesionāļa 
Ģ.Kronberga  izglītība  un  pieredze  pilnībā  atbilst  Instrukcijas  3.5.2.punktā  noteiktajām 
kompetencēm,  proti,  Ģ.Kronbergam  ir  liela  pieredze  tieši  Pasūtītāja  minēto  CISSP 
kompetenču jomu praktiskajos projektos, iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka sarunu 
procedūras  Instrukcija  neparedz,  ka kandidāts  atbilstību  3.5.2.punkta  prasībai  par  drošības 
profesionālim nepieciešamo CISSP vai analogu sertifikātu var apliecināt savādāk, kā vienīgi 
iesniedzot CISSP vai analogu sertifikātu, nevis kādus citus dokumentus vai informāciju.

Ievērojot minēto, kā arī to, ka Iesniedzējs nav apstrīdējis minētās sarunu procedūras 
Instrukcijas 3.5.2.punktā izvirzītās prasības pamatotību Publisko iepirkumu likuma 83.panta 
trešās  daļas  noteiktajā  kārtībā,  savukārt  iesniegtajā  iesniegumā  nav  norādījis  kādus  citus 
argumentus,  kas pamatotu CISM un CISSP sertifikātu līdzvērtību,  iesniegumu izskatīšanas 
komisija uzskata, ka Iesniedzēja iesniegums nav pamatots.

Ņemot  vērā  iepriekšminēto  un  vadoties  no  Publisko  iepirkumu  likuma  2.panta, 
37.panta otrās daļas, 38.panta otrās daļas, 42.panta otrās daļas 6.punkta, 61.panta, 62.panta 
otrās daļas, 84.panta otrās daļas 3.punkta un sestās daļas, iesniegumu izskatīšanas komisija

nolēma:
atļaut pasūtītājam – Valsts ieņēmumu dienestam – turpināt iepirkuma procedūru, slēgt 

iepirkuma  līgumu  sarunu  procedūrā  „VID  informācijas  sistēmu  drošības  un  veiktspējas 
novērtēšana”  (id.Nr.  FM VID 2011/110) un  atstāt  spēkā  iepirkuma komisijas  lēmumu par 
kandidātu  atlases  rezultātiem  (iepirkuma  komisijas  2011.gada  13.decembra  sēdes  protokols 
Nr.9).

Saskaņā ar  Publisko  iepirkumu likuma 85.panta  pirmo  daļu  lēmumu var  pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Komisijas priekšsēdētāja D.Paura
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