Iepirkuma
„Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai”
piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP – 04
2017. gada 29.jūnijā
Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (izveidota ar Ventspils Augstskolas rektora
25.05.2017. rīkojumu Nr.73/as) sastāvs, kurā iekļautas personas, kurām nav piemērots
administratīvais sods par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās
partnerības jomā – aizliegums ieņemt valsts amatpersonu amatus, kuru pienākumos ietilpst
lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai
iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu
noslēgšana:
Priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:
Komisijas sekretāre:
Eksperti:

D. Štefenberga (ZUAD vadītāja, lektore)
S. Šama (prorektore)
R. Šteins (jurists)
I. Boitmane
A. Millers (ITML daļas speciālists)
Vl. Bezrukovs (pētnieks, lektors)

Sēdi vada D. Štefenberga
Sēdē piedalās: S. Šama
R. Šteins
A. Millers
Vl. Bezrukovs
Sēdi protokolē I. Boitmane
Dienas kārtība: Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma procedūras mērķis ir izvēlēties datortehnikas un tehniskā
aprīkojuma piegādātāju Ventspils Augstskolai
Identifikācijas numurs: VeA 2017/08/ERAF/VP
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.
kabinetā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 06.jūnijs, plkst.11:00
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemti piedāvājumi no:
•

SIA “ATEA”
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Piedāvājums saņemts 02.06.2017., plkst.14:10;
Piedāvājuma līgumcena:
1.daļā Datoru un EKO monitoru iegāde EUR 2 146,01 (divi tūkstoši viens simts
četrdesmit seši euro 01 cents);
2.daļā EKO Portatīvo datoru iegāde EUR 6 143,43 (pieci tūkstoši pieci simti
astoņdesmit astoņi euro 61 cents). Līgumcena vārdos atšķirīga no līgumcenas
ciparos;
3.daļā Printera un ārējo cieto disku iegāde EUR 493,10 (četri simti deviņdesmit trīs
euro 10 centi);
4.daļā SSD disku iegāde EUR 2 900,16 (divi tūkstoši deviņi simti euro un 16 centi);
5.daļā Operatīvās atmiņas iegāde serverim Dell PowerEdge R510 EUR 2 163,20 (divi
tūkstoši viens simts sešdesmit trīs euro 20 centi);
6.daļā Datorkomplekta piegāde EUR 523,50 (pieci simti divdesmit trīs euro 50 centi);
7.daļā Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde EUR 5 994,56 (pieci
tūkstoši deviņi simti deviņdesmit četri euro 56 centi);
8.daļā Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde EUR 8 040,80 (septiņi
tūkstoši sešdesmit četri euro 80 centi). Līgumcena vārdos atšķirīga no līgumcenas
ciparos;
9.daļā Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC EUR 1 109,65 (viens tūkstotis
viens simts deviņi euro 65 centi);
•

SIA “TRANS DATA”
Piedāvājums saņemts 05.06.2017., plkst.10:15;
Piedāvājuma līgumcena:
1.daļā Datoru un EKO monitoru iegāde EUR 2 237,68 (divi tūkstoši divi simti
trīsdesmit septiņi euro 68 centi). Finanšu piedāvājuma tabulā līgumcena sakrīt ar
līgumsummu;
2.daļā EKO Portatīvo datoru iegāde EUR 3 347,11 (trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit
septiņi euro 11 centi). Finanšu piedāvājuma tabulā līgumcena sakrīt ar
līgumsummu;
3.daļā Printera un ārējo cieto disku iegāde EUR 575,21 (pieci simti septiņdesmit pieci
euro 21 cents). Finanšu piedāvājuma tabulā līgumcena sakrīt ar līgumsummu.
Finanšu piedāvājumā pēc tabulas ir norāde, ka preču piegāde 50,00 EUR ar PVN.

•

SIA “TelCom”
Piedāvājums saņemts 06.06.2017., plkst.10:37;
Piedāvājuma līgumcena:
1.daļā Datoru un EKO monitoru iegāde EUR 2 011,30 (divi tūkstoši vienpadsmit euro
30 centi);
2.daļā EKO Portatīvo datoru iegāde EUR 3 373,74 (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit
trīs euro 74 centi);
4.daļā SSD disku iegāde EUR 3 065,90 (trīs tūkstoši sešdesmit pieci euro 90 centi);
5.daļā Operatīvās atmiņas iegāde serverim Dell PowerEdge R510 EUR 1 180,40 (viens
tūkstotis viens simts astoņdesmit euro 40 centi);
6.daļā Datorkomplekta piegāde EUR 609,95 (seši simti deviņi euro 95 centi);
7.daļā Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde EUR 5 887,45 (pieci
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi euro 45 centi);
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8.daļā Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde EUR 5 343,85 (pieci tūkstoši
trīs simti četrdesmit trīs euro 85 centi);
9.daļā Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC EUR 1 218,98 (viens tūkstotis
divi simti astoņpadsmit euro 98 centi).
22.06.2017. Izvērtējot pretendentu un to piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam,
komisija konstatē, sekojošas neprecizitātes:
Iepirkumu komisija uzsāk Pretendenta SIA “ATEA” un piedāvājuma vērtēšanu un konstatē, ka
Pretendentam SIA “ATEA” ir jāsniedz sekojoši precizējumi:
1. Pretendenta pieteikumā un finanšu piedāvājumā (Iepirkuma nolikuma 2.pielikums)
2.daļā (EKO Portatīvo datoru iegāde) un 8.daļā (Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT
prasībām iegāde) līgumcena vārdiem atšķiras no līgumcenas cipariem, kā arī 8.daļā pie
līgumcenas vārdiem nav līgumcena ciparos.
2. Tehniskās specifikācijas piedāvājuma (Iepirkuma nolikuma 1.pielikums):
2.1. 1.daļā (Datoru un EKO monitoru iegāde):
Monitori EKO. Nav skaidrs kāds sertifikāts: ENERGY STAR vai EPEAT, kā arī
kā tiek izpildīta atbilstība šo sertifikātu prasībām, saskaņā ar tehniskajā
specifikācijā norādītajām Pasūtītāja prasībām;
Datori. Jānorāda detalizētāku komplektācijas specifikāciju: Procesora un
videokartes modelis un ražotājs;
Jānorada precīzi garantijas laiku.
2.2. 2.daļā (EKO Portatīvo datoru iegāde):
Portatīvie datori EKO. Norādīt datoru detalizētāku komplektācijas specifikāciju.
Procesora un videokartes modelis un ražotājs. Nav skaidrs kāds sertifikāts:
ENERGY STAR vai EPEAT, kā arī kā tiek izpildīta atbilstība šo sertifikātu
prasībām, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām Pasūtītāja prasībām;
Jānorada precīzi garantijas laiku.
2.3. 3.daļā (Printera un ārējo cieto disku iegāde):
Ārējam cietajam diskam jānorādīa precīzu garantijas laiku.
2.4. 4.daļā (SSD disku iegāde):
Jānorādīa precīzu garantijas laiku.
2.5. 5.daļā (Operatīvās atmiņas iegāde serverim Dell PowerEdge R510):
Jānorādat precīzu garantijas laiku.
2.6. 6.daļā (Datorkomplekta piegāde):
Datori. Jānorāda datoru detalizētāku komplektācijas specifikāciju. Procesora un
videokartes modelis un ražotājs;
Jānorāda precīzi garantijas laiku.
Monitoram jānorada precīzi garantijas laiku.
2.7. 7.daļā (Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde):
Jānorāda datoru detalizētāku komplektācijas specifikāciju. Procesora un
videokartes modelis un ražotājs. Nav skaidrs kāds sertifikāts: ENERGY STAR vai
EPEAT, kā arī kā tiek izpildīta atbilstība šo sertifikātu prasībām, saskaņā ar
tehniskajā specifikācijā norādītajām Pasūtītāja prasībām;
Jānorada precīzi garantijas laiku.
2.8. 8.daļā (Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde):
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Portatīvie datori EPEAT. Jānorāda detalizētāku komplektācijas specifikāciju.
Procesora un videokartes modelis un ražotājs. Nav skaidrs kāds sertifikāts:
ENERGY STAR vai EPEAT, kā arī kā tiek izpildīta atbilstība šo sertifikātu
prasībām, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām Pasūtītāja prasībām.
2.9. 9.daļā (Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC):
Jānorāda datoru detalizētāku komplektācijas specifikāciju. Procesora un
videokartes modelis un ražotājs;
Jānorada precīzi garantijas laiku.
Iepirkumu komisija uzsāk Pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TelCom” un
piedāvājuma vērtēšanu un konstatē, ka Pretendentam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“TelCom” ir jāsniedz sekojoši precizējumi:
1. Tehniskās specifikācijas piedāvājuma (Iepirkuma nolikuma 1.pielikums):
1.1. 1.daļā (Datoru un EKO monitoru iegāde):
Nav skaidrs kā tiek izpildīta atbilstība EPEAT sertifikātu prasībām, saskaņā ar
tehniskajā specifikācijā norādītajām Pasūtītāja prasībām. Ja tiek norādīts links, tad
jānorāda precīzs links, kas attiecināms uz piedāvāto produktu.
Monitori EKO II. Jānoraa precīzi garantijas laiku.
1.2. 2. daļā (EKO Portatīvo datoru iegāde):
Nav skaidrs kā tiek izpildīta atbilstība EPEAT sertifikātu prasībām, saskaņā ar
tehniskajā specifikācijā norādītajām Pasūtītāja prasībām. Ja tiek norādīts links, tad
jānorāda precīzs links, kas attiecināms uz piedāvāto produktu.
1.3. 4.daļā (SSD disku iegāde):
SSD 2TB. Jāorāda precīzu garantijas laiku.
1.4. 6.daļā (Datorkomplekta piegāde):
Monitors. Jānorada precīzi garantijas laiku.
1.5. 7.daļā (Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde):
Nav skaidrs kāds sertifikāts: ENERGY STAR vai EPEAT, kā arī kā tiek izpildīta
atbilstība šo sertifikātu prasībām, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām
Pasūtītāja prasībām.
1.6. 8.daļā (Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde):
Portatīvie datori EPEAT. Norādīt detalizētāku komplektācijas specifikāciju.
Procesora modelis Core i5 744HQ vai Core i5 7440HQ? Nav skaidrs kāds
sertifikāts: ENERGY STAR vai EPEAT, kā arī kā tiek izpildīta atbilstība šo
sertifikātu prasībām, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām Pasūtītāja
prasībām.
1.7. 9.daļā (Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC):
Jānorāda datoru detalizētāku komplektācijas specifikāciju. Videokartes modelis un
ražotājs.
Komisija nolemj 22.06.2017.:
1. Lūgt precizējumus SIA “ATEA”, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TelCom”, nosūtot
Pretendentiem vēstuli.
2. Turpināt piedāvājumu izvērtēšanu pēc precizējumu saņemšanas.
22.06.2017. nosūtītas vēstules SIA “ATEA”, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TelCom” par
precizējumu iesniegšanu.
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26.06.2017. no SIA “ATEA” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TelCom” saņemta
precizējoša informācija, kas atbilst Pasūtītāja prasībām.
29.06.2017. Iepirkuma komisija turpina piedāvājumu izvērtēšanu.
Iepirkuma komisija izvērtē Pretendentu atbilstību atlases prasībām visām lotēm kopā, jo
prasības neatšķiras.
Izvērtējot pretendenta atbilstību atlases prasībām iepirkuma komisija konstatē, ka:
1. SIA “ATEA”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TelCom” atbilst pretendentu
kvalifikācijas atlases prasībām;
2. SIA ražošanas komercfirma “TRANS DATA” neatbilst atlases prasībām, jo nav
iesniegts parakstīts Pretendenta pieteikums, bet tikai daļējs un bez paraksta. Nav
apliecinājuma, kurš bija atspoguļots Pieteikuma formā, ka Pretendents iesniedzis visu
pieprasīto informāciju, kā arī patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai
(Nolikuma p.4.2.), sarakstes veids (Nolikuma p.4.6.).
Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam
katrā daļā atsevišķi.
Izvērtējot pretendenta piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikumam, komisija konstatē
nebūtiskus pārkāpumus 1.daļā (Datoru un EKO monitoru iegāde), 2.daļā (EKO Portatīvo
datoru iegāde), 4.daļā (SSD disku iegāde), 5.daļā (Operatīvās atmiņas iegāde serverim Dell
PowerEdge R510), 6.daļā (Datorkomplekta piegāde), 7.daļā (Datoru un monitoru atbilstoši
EPEAT prasībām iegāde), 8.daļā (Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde), 9.daļā
(Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC):
SIA “ATEA” uz aploksnes nav saņēmēja parakstu vieta;
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TelCom” uz piedāvājuma titullapas nav reģistrācijas Nr.,
kontaktpersonas un viņas dati, bet šī informācija ir pieejama piedāvājumā. Uz aploksnes nav
ieniegšanas laiks un iesniedzēja, saņēmēja paraksta vietas.
3.daļā (Printera un ārējo cieto disku iegāde) SIA “ATEA” uz aploksnes nav saņēmēja parakstu
vieta.
Iepirkuma komisija šos pārkāpumus uzskata par nebūtiskiem un atzīs SIA “ATEA
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TelCom”, piedāvājumus par atbilstošu nolikuma
prasībām visās lotēs.
Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta 9.daļai, iepirkumu komisija pārbauda Sabiedrību
ar ierobežotu atbildību “GJ OZOLZEME” ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā
vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,
iegūstot informāciju no informācijas sistēmas, kurā ir apkopota informācija no Uzņēmuma
reģistra par Pretendenta maksātnespējas un likvidācijas procesu un informāciju par
saimnieciskās darbības apturēšanu, kā arī informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta par
nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro.
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Nolikuma 1.5.2. punktā atrunāts, ka izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums, kad piedāvājuma salīdzināšanai un novērtēšanai izmantota zemākā cena.
1.daļā (Datoru un EKO monitoru iegāde) līgumslēgšanas tiesības būtu piešķiramas Sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību „TelCom” ar piedāvāto līgumcenu EUR 2 011,30 (divi tūkstoši
vienpadsmit euro 30 centi);
2.daļā (EKO Portatīvo datoru iegāde) līgumslēgšanas tiesības būtu piešķiramas Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „TelCom” ar piedāvāto līgumcenu EUR 3 373,74 (trīs tūkstoši trīs simti
septiņdesmit trīs euro 74 centi);
3.daļā (Printera un ārējo cieto disku iegāde) līgumslēgšanas tiesības būtu piešķiramas SIA
“ATEA” ar piedāvāto līgumcenu EUR 493,10 (četri simti deviņdesmit trīs euro 10 centi);
4.daļā (SSD disku iegāde) līgumslēgšanas tiesības būtu piešķiramas SIA “ATEA” ar piedāvāto
līgumcenu EUR 2 900,16 (divi tūkstoši deviņi simti euro 16 centi);
5.daļā (Operatīvās atmiņas iegāde serverim Dell PowerEdge R510) līgumslēgšanas tiesības
būtu piešķiramas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TelCom” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1
180,40 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit euro 40 centi);
6.daļā (Datorkomplekta piegāde) līgumslēgšanas tiesības būtu piešķiramas SIA “ATEA” ar
piedāvāto līgumcenu EUR 523,50 (pieci simti divdesmit trīs euro 50 centi);
7.daļā (Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde) līgumslēgšanas tiesības būtu
piešķiramas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TelCom” ar piedāvāto līgumcenu EUR 5
887,45 (pieci tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi euro 45 centi);
8.daļā (Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde) līgumslēgšanas tiesības būtu
piešķiramas Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TelCom” ar piedāvāto līgumcenu EUR 5
343,85 (pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit trīs euro 85 centi);
9.daļā (Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC) līgumslēgšanas tiesības būtu
piešķiramas SIA “ATEA” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 109,65 (viens tūkstotis viens simts
deviņi euro 65 centi).
Komisija nolemj:
1. Atzīt par atbilstošu kvalifikācijas atlases prasībām SIA “ATEA”, Sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „TelCom”.
3.daļā (Printera un ārējo cieto disku iegāde) SIA “ATEA” nav īpašas priekšrocības, jo
iepirkuma Nolikumā norādītās pretendentu kvalifikācijas atlases prasības ir objektīvas
un samērīgas.
2. Atzīt par neatbilstošu kvalifikācijas atlases prasībām SIA ražošanas komercfirmu
“TRANS DATA” un izslēgt no tālākas dalības iepirkumā.
3. Atzīt SIA “ATEA” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TelCom” piedāvājumus par
atbilstošiem Piedāvājuma atbilstības pārbaudes prasībām 1.daļā (Datoru un EKO
monitoru iegāde), 2.daļā (EKO Portatīvo datoru iegāde), 4.daļā (SSD disku iegāde),
5.daļā (Operatīvās atmiņas iegāde serverim Dell PowerEdge R510),
6.daļā
(Datorkomplekta piegāde), 7.daļā (Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT prasībām
iegāde), 8.daļā (Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde), 9.daļā (Augstas
veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC).
4. Atzīt SIA “ATEA” piedāvājumu par atbilstošu Piedāvājuma atbilstības pārbaudes
prasībām 3.daļā (Printera un ārējo cieto disku iegāde)
5. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma
piegāde Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 1.daļā
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(Datoru un EKO monitoru iegāde) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TelCom” ar
piedāvāto līgumcenu EUR 2 011,30 (divi tūkstoši vienpadsmit euro 30 centi).
6. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma
piegāde Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 2.daļā
(EKO Portatīvo datoru iegāde) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „TelCom” ar
piedāvāto līgumcenu EUR 3 373,74 (trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit trīs euro 74
centi).
7. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma
piegāde Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 3.daļā
(Printera un ārējo cieto disku iegāde) SIA “ATEA” ar piedāvāto līgumcenu EUR
493,10 (četri simti deviņdesmit trīs euro 10 centi.;
8. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma
piegāde Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 4.daļā
(SSD disku iegāde) SIA “ATEA” ar piedāvāto līgumcenu EUR 2 900,16 (divi tūkstoši
deviņi simti euro 16 centi).
9. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma
piegāde Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 5.daļā
(Operatīvās atmiņas iegāde serverim Dell PowerEdge R510) Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „TelCom” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 180,40 (viens tūkstotis viens simts
astoņdesmit euro 40 centi).
10. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma
piegāde Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 6.daļā
(Datorkomplekta piegāde) SIA “ATEA” ar piedāvāto līgumcenu EUR 523,50 (pieci
simti divdesmit trīs euro 50 centi.
11. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma
piegāde Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 7.daļā
(Datoru un monitoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde) Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „TelCom” ar piedāvāto līgumcenu EUR 5 887,45 (pieci tūkstoši astoņi simti
astoņdesmit septiņi euro 45 centi).
12. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma
piegāde Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 8.daļā
(Portatīvo datoru atbilstoši EPEAT prasībām iegāde) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„TelCom” ar piedāvāto līgumcenu EUR 5 343,85 (pieci tūkstoši trīs simti četrdesmit
trīs euro 85 centi).
13. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Datortehnikas un tehniskā aprīkojuma
piegāde Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/08/ERAF/VP 9.daļā
(Augstas veiktspējas datortehnikas piegāde VTPC) SIA “ATEA” ar piedāvāto
līgumcenu EUR 1 109,65 (viens tūkstotis viens simts deviņi euro 65 centi).
14. Informēt pretendentus SIA “ATEA”, SIA ražošanas komercfirmu “TRANS DATA”,
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „TelCom” par pieņemto lēmumu triju darba dienu
laikā un ievietot savā mājaslapā internetā minēto lēmumu.
15. Ne vēlāk kā desmit darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu
paziņojumu par noslēgto līgumu IUB mājaslapā internetā.
16. Ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi
(ja tādi būs), savā mājas lapā internetā ievietot iepirkuma līgumu vai tā grozījumu
tekstu (ja tādi būs). Iepirkuma līgumam un tā grozījumu tekstam (ja tādi būs) ir jābūt
pieejamam mājaslapā visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36
mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.
17. Slēgt sēdi.
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Balsojums:

PAR - 3;

PRET - nav;

ATTURAS - nav.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Pielikumi:
1. Komisijas kopējais vērtējums attiecībā uz pretendentu atlasi;
2. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz pretendentu atlasi;
3. Komisijas kopējais pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu;
4. Komisijas locekļu pārskats par piedāvājumu salīdzināšanu un vērtēšanu;
5. E-izziņas
Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.
Komisijas locekļu paraksti:
Priekšsēdētāja:

D. Štefenberga

____paraksts_____

Komisijas locekļi:

S. Šama

____paraksts_____

R. Šteins

____paraksts_____

A. Millers

____paraksts_____

Eksperti:

Vl. Bezrukovs

____paraksts_____

Protokolēja: ____paraksts_____ I. Boitmane
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