Iepirkuma
„Datorprogrammu licenču iegāde Ventspils Augstskolas īstenotā ERAF projekta
Nr.1.1.1.1/16/A/213 ''Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi'' ietvaros”
sēdes protokols Nr. VeA 2017/05/VP - 03
2017. gada 28.aprīlī
Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (izveidota ar Ventspils Augstskolas rektora v. i.
28.03.2017. rīkojumu Nr.46/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:
Eksperts:

D. Štefenberga (ZUAD vadītāja, lektore)
S. Šama (prorektore)
R. Šteins (jurists)
I. Boitmane
J. Freimanis (docents, vadošais pētnieks)

Sēdi vada D. Štefenberga
Sēdē piedalās: S. Šama
R. Šteins
J.Freimanis
Sēdi protokolē I. Boitmane
Dienas kārtība: Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Iepirkuma priekšmets:
Ventspils Augstskolai.

Iepirkuma procedūras mērķis ir izvēlēties licenču piegādātāju

Identifikācijas numurs: VeA 2017/05/VP
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.
kabinetā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 18.aprīlim, plkst.11:00
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemti piedāvājumi no:
1. SIA “ATEA”
• Piedāvājums saņemts 18.04.2017., plkst.09:04;
• Piedāvājuma līgumcena:
1

1.lotē Fortran kompilatoru un izstrādes vižu licence EUR 8 540,65 (astoņi tūkstoši
pieci simti četrdesmit euro 65 centi);
2.lotē Fortran kompilatoru un izstrādes vides ar vienkāršotām prasībām licence EUR
282,08 (divi simti astoņdesmit divi euro 08 centi);
3.lotē Fortran kompilatora un izstrādes vides licence Microsoft Windows videi EUR 1
947,20 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit septiņi euro 20 centi);
4.lotē Fortran kompilatora un izstrādes vides licence Linux videi EUR 2 699,05 (divi
tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro 05 centi).
Pamatojoties uz Ventspils Augstskolas IZI VSRC vadošā pētnieka Dr.phys. Jura Freimaņa
28.04.2017. slēdzienu jāpārtrauc iepirkums “Datorprogrammu licenču iegāde Ventspils
Augstskolas īstenotā ERAF projekta Nr.1.1.1.1/16/A213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko
procesu pētījumi” ietvaros” ar identifikācijas Nr.VeA 2017/05/VP, jo pretendentu piedāvātās
līgumcenas visās lotēs pārsniedz projektā paredzamo līgumcenu.
Pielikumā: Slēdziens uz 2 lp
Komisija nolemj:
1. Pārtraukt iepirkuma “Datorprogrammu licenču iegāde Ventspils Augstskolas īstenotā
ERAF projekta Nr.1.1.1.1/16/A213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu
pētījumi” ietvaros” ar identifikācijas Nr. VeA 2017/05/VP procedūru visas lotēs, jo
piedāvātās līgumcenas pārsniedz paredzamos līdzekļus.
2. Informēt pretendentu par pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā un ievietot savā
mājaslapā internetā minēto lēmumu.
3. IUB mājaslapā internetā pārtraukt procedūru.
4. Slēgt sēdi.
Balsojums:

PAR - 3;

PRET - nav;

ATTURAS - nav.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Iepirkuma komisijas locekļu paraksti:
Priekšsēdētāja:

D. Štefenberga

___paraksts___

Komisijas locekļi:

S. Šama

___paraksts___

R. Šteins

___paraksts___

Eksperts:

J. Freimanis

___paraksts___

Protokolēja: ___paraksts___ I. Boitmane
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