NORAKSTS
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
(reģ. Nr.90001733697)
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā

Terra Vission programmnodrošinājuma licences ražotāja atbalsta
nodrošināšana Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu
satelītnovērošanas sistēmai
Iepirkuma identifikācijas numurs: VRAA 2018/07MI
ZIŅOJUMS
Rīgā,

2018.gada 17.aprīlī

Identifikācijas
Nr.:
Izsludināšanas
datums:
Informatīvais
paziņojums:
Pasūtītāja
nosaukums:
Iepirkuma
priekšmets un
tā īss
apraksts:

VRAA 2018/07/MI

Iepirkuma
komisijas
sastāvs un tās
izveidošanas
pamatojums:

Iepirkuma komisijas, kas izveidota ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras
2018.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.1-1/18/32 “Par atsevišķas iepirkuma komisijas
izveidošanu” sastāvs:
Komisijas
Arvis Širaks, Administratīvā departamenta
priekšsēdētājs:
direktors
Komisijas
Mihails Medvedevs, Informācijas sistēmu
priekšsēdētāja
atbalsta departamenta direktors
vietnieks:
Komisijas locekļi:
Andris Liepiņš, Informācijas sistēmu atbalsta
departamenta Infrastruktūras nodaļas vadītājs
Ineta Jansone, Finanšu nodaļas vadītāja
Ārija Vecmane, Administratīvā departamenta
juriste (komisijas sekretāre)
1.
PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
1.1.
Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas savu saimniecisko
darbību ir reģistrējusi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
atbilstošos publiskos reģistros (Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu
dienestā) vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

Pretendentu
atlases
kritēriji:

06.04.2018. publicēts Iepirkumu uzraudzības birojā
Nav publicēts
Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Alberta iela 10, Rīga, LV-1010 (turpmāk –
Aģentūra)
Iepirkuma priekšmets: Terra Vission programmnodrošinājuma licences un ražotāja
atbalsta nodrošināšana Valsts vides dienesta pārvaldāmās Zvejas kuģu
satelītnovērošanas sistēmai. CPV kods:72250000-2 (Sistēmas un atbalsta pakalpojumi
7.pakalpojumu kategorija).

1.2.
Pretendents ir VMS programmatūras izstrādātāja Omni Tracking
Systems oficiālais autorizēts pārstāvis un produkcijas izplatītājs.
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze:

1.3.

1.3.1. „TerraVision” programmatūras uzstādīšanas, konfigurēšanas un
ražotāja atbalsta sniegšanas darbos
1.3.2.

pakalpojumu sniegšanā „TerraVision” sistēmas administrēšanas un
tās infrastruktūras konfigurēšanas darbos.

2

Piedāvājuma
iesniegšanas
vieta, termiņš:
Saņemtie
piedāvājumi,
piedāvātā
cena (bez
PVN):
Piedāvājumu
vērtēšanas
kritēriji:
Pretendents,
ar kuru
nolemts slēgt
līgumu

Alberta ielā 10, Rīgā, līdz 2018. gada 17.aprīļa plkst. 10.00
Līdz 2018. gada 17.aprīļa plkst. 10.00 iesniegts viens piedāvājums SIA
“HALLA”, reģ. Nr. 48503015924, piedāvājums iesniegts 2018.gada 16.aprīlī
plkst. 10:36, piedāvātā cena EUR 25992 (bez PVN).
Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski izdevīgs piedāvājums ar viszemāko
cenu.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “HALLA”, reģ. Nr. 48503015924,
piedāvātā cena EUR 25992 (bez PVN).

Komisijas priekšsēdētājs:

A.Širaks

________________________
(paraksts)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

M.Medvedevs

_________________________
(paraksts)

Komisijas locekļi:

A.Liepiņš

_________________________
(paraksts)

I.Jansone

________________________
(paraksts)

Ā.Vecmane

________________________
(paraksts)

