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Banku augstskolas  
 

Iepirkumu komisijas sēdes 

P R O T O K O L S  N r . 6  
Rīgā 

         2016.gada 11.novembrī 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 
 Publiskā iepirkuma “Par jaunas un lietotas datortehnikas piegādi” Nr.BA2016/2 

vērtēšana un lēmuma pieņemšana. 

 

PIEDALĀS: 

Komisijas priekšsēdētājs: Infrastruktūras direktors Andis Balodis; 

Komisijas locekļi:   Finanšu daļas vadītāja Inga Rone; 

  Finanšu daļas finanšu ekonomiste Jolanta Gadzāne; 

  Studiju informācijas daļas studentu personāllietu vecākā 

  speciāliste Renāte Būmane; 

  Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Jānis Innus; 

 Nodrošinājuma daļas vadītāja Iveta Lūse; 

 

 Komisijas sekretārs: Nodrošinājuma daļas vadītāja Iveta Lūse. 

   

SĒDES GAITA: 

1. Banku augstskolas Infrastruktūras direktors A.Balodis informē, ka 2016.gada 

10.novembrī Banku augstskolā tika iesniegta SIA "IT SALES" (reģ.Nr.40203021806) 

2016.gada 09.novembra vēstule par atteikšanos no tālākas piedalīšanās publiskajā 

iepirkumā „Par jaunas un lietotas datortehnikas piegādi” ar identifikācijas Nr. BA 

2016/2.  

2. Komisijas locekļi izskata vienīgo piedāvājumu publiskajam iepirkumam “Par jaunas un 

lietotas datortehnikas piegādi” ar identifikācijas Nr.BA 2016/2 no SIA "Mercury data 

LTD" (reģ.Nr.40003557044) un konstatē, ka SIA "Mercury data LTD" piedāvājuma 

tehniskajā specifikācijā minēto monitoru cena neatbilst tirgus vērtībai. 

3. Komisijas locekļi vienbalsīgi nobalso „par” par SIA "Mercury data LTD" piedāvājuma 

noraidīšanu un publiskā iepirkuma “Par jaunas un lietotas datortehnikas piegādi” 

Nr.BA2016/2 pārtraukšanu. 

 

KOMISIJA NOLĒMA: 

1. Pārtraukt publiskā iepirkuma “Par jaunas un lietotas datortehnikas piegādi” ar 

identifikācijas Nr.BA 2016/2 procedūru un neslēgt līgumu, jo SIA "Mercury data LTD" 

(reģ.Nr.40003557044) piedāvājuma tehniskajā specifikācijā minēto monitoru cena 

neatbilst tirgus vērtībai. 

2. Informēt SIA "Mercury data LTD" par iepirkuma pārtraukšanu. 

3. Uzdot komisijas sekretārei publicēt informāciju par publiskā iepirkuma „Par jaunas un 

lietotas datortehnikas piegādi” ar identifikācijas Nr. BA 2016/2 rezultātiem Iepirkumu 

uzraudzības biroja interneta mājas lapā. 

4. Uzdot Informācijas tehnoloģiju daļai ievietot elektroniski Banku augstskolas interneta 

mājas lapas www.ba.lv sadaļā „Sadarbība”  „Publiskie iepirkumi” lēmumu par 

publiskā iepirkuma “Par jaunas un lietotas datortehnikas piegādi” ar identifikācijas Nr. 

2016/2 pārtraukšanu. 

http://www.ba.lv/
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5. Izsludināt jaunu publisko iepirkumu “Par jaunas un lietotas datortehnikas piegādi”. 

6. Uzdot Informācijas tehnoloģiju daļai sagatavot jaunu publiskā iepirkuma “Par jaunas un 

lietotas datortehnikas piegādi” nolikumu. 

 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Infrastruktūras direktors       A.Balodis 

 

Komisijas locekļi: 

Finanšu daļas vadītāja        I.Rone 

 

Finanšu daļas finanšu ekonomiste       J.Gadzāne 

 

Studiju informācijas daļas 

studentu personāllietu vecākā speciāliste     R.Būmane 

 

 

Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs      J.Innus 

        

Komisijas sekretārs: 

Nodrošinājuma daļas vadītāja       I.Lūse 


