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Nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” 

Reģ.nr. 40003239385, Vaļņu ielā 2, Rīga, LV-1050 

Iepirkumu komisijas sēdes  

PROTOKOLS 

Nr.4 

 

Rīgā, 2018.gada 1.martā, plkst.14:00  

Piedalās komisijas locekļi: Baiba Sējāne, Agnese Uzare, Oļesja Karpoveca, Inita 

Zaļkalne 

Piedalās eksperti: Līga Neilande, Indra Garā 

Protokolē: Līga Neilande 

Komisijas pilnvarojuma pamatojums: Nodibinājuma “Akadēmiskās 

informācijas centrs” 2017. gada 

2. janvāra rīkojums Nr.5-1“Par iepirkuma 

komisijas sastāvu” 

Pasūtītājs  Nodibinājums “Akadēmiskās 

informācijas centrs” 

Iepirkums iepirkums “Latvijas Kvalifikācijas 

Datubāzes datu atjaunošanas sistēmas 

izveide” 

Apspriežamie jautājumi: Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana 

1. Eksperte Indra Garā iesniedz ziņojumu par sarunām ar piegādātājiem. Eksperte 

ziņo, ka sākotnēji tika uzrunāti trīs piegādātāji SIA “Tieto Latvia”, SIA 

“Corporate Solutions”, SIA “Turn.lv”. Telefoniski interesi piedalīties sarunās 

izteica arī Rīgas Tehniskā Universitāte. SIA “Tieto Latvia” un SIA “Corporate 

Solutions” neiesniedza pieteikumu un piedāvājumu veikt Latvijas Kvalifikācijas 

Datubāzes datu atjaunošanas sistēmas izveidi. Pieteikumu un piedāvājumu 

iesniedza SIA “Turn.lv”, ar kuru notika klātienes tikšanās, kurā piegādātājs 

izklāstīja savu redzējumu par nepieciešamo darbu izpildi.  

2. SIA “Turn.lv” ir piedāvājis veikt Latvijas Kvalifikācijas datubāzes datu 

atjaunošanas sistēmas risinājuma izstrādi un uzturēšanu garantijas laikā (t.sk. 

garantijas saistības) par 28 710,00 EUR bez PVN. SIA “Turn.lv” piedāvātā 

stundas likme uzlabošanas un pilnveidošanas darbu veikšanai sistēmas 

uzturēšanas laikā ir 20,625 EUR bez PVN.  

3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja lūdz apliecināt, ka iepirkuma komisijas locekļi 

neatrodas interešu konflikta situācijā ar SIA “Turn.lv”.  
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4. Visi iepirkuma komisijas locekļi apliecina, ka tiem nav interešu konflikts attiecībā 

uz SIA “Turn.lv”.  

5. Ņemot vērā SIA “Turn.lv” pieredzi līdzīgu darbu veikšanā, kā arī to, ka 

piegādātāja līgumcena iekļaujas iepirkumam atvēlētajā budžetā, kā arī piegādātāja 

piedāvājumu veikt nepieciešamos darbus līdz 2018.gada 15.aprīlim, iepirkuma 

komisija vienbalsīgi nolemj piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

ieprikumā “Latvijas Kvalifikācijas Datubāzes datu atjaunošanas sistēmas 

izveide”, iepirkuma identifikācijas Nr.AIC 2018/4/EK, SIA “Turn.lv”. 

6. Iepirkuma komisija uzdod iepirkuma komisijas priekšsēdētājai Baibai Sējānei 

iepazīstināt SIA “Turn.lv” ar pieņemto lēmumu, kā arī nodrošināt lēmuma brīvu 

un tiešu elektronisku pieeju tīmekļvietnē, kā arī sagatavot attiecīgu paziņojumu 

Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā Publisko iepirkumu 

likumā noteiktajā kārtībā.  

Sēde slēgta plkst. 14.30  

Pielikumā: Ziņojums par sarunām ar piegādātājiem.  

Komisijas priekšsēdētāja:  B.Sējāne 

Iepirkuma komisijas locekļi  A.Uzare 

  O.Karpoveca 

  I.Zaļkalne 

Protokolētāja  L.Neilande 

   

 


