IZRAKSTS
Latvijas Universitātes aģentūras
«Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts»
iepirkumu komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr. 2014/1-14-1
Rīgā
2015. gada 4. februārī.
Iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar LU FSI direktora 2006. gada
2. oktobra rīkojumu Nr.1-5/2-29-2 (ar grozījumiem, kas izdarīti 2014. gada 28. oktobrī Nr.15/2-49), sastāvs:
Komisijas priekšsēdētāja: Ilze Koroļeva, LU FSI direktores vietniece;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Aleksandrs Aleksandrovs, pētnieks;
Komisijas locekļi:
Georgijs Koņkovs, speciālists saimnieciskos jautājumos;
Vallija Rone, vecākā speciāliste.
Sēdes sākums: plkst. 9:30.
Sēdes norises vieta: LU FSI, Kalpaka bulvārī 4, 326. telpā.
Sēdē piedalās: I. Koroļeva, A. Aleksandrovs, G. Koņkovs un V. Rone. Komisija ir tiesīga
pieņemt lēmumus.
Sēdi vada: I. Koroļeva.
Sēdi protokolē: A. Aleksandrovs.
Komisijas priekšsēdētāja I. Koroļeva paraksta apliecinājumu (pielikumā), ka nav tādu
apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņa ir ieinteresēta konkrēta pretendenta izvēlē vai
darbībā vai ka viņa ir saistīta ar tiem Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas
izpratnē.
Darba kārtībā:
1. Vispārīga informācija par iepirkumu.
2. Piedāvājumu atbilstības pārbaude Nolikuma prasībām:
2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;
2.2. pretendentu kvalifikācijas pārbaude;
2.3. tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;
2.4. finanšu piedāvājumu vērtēšana;
2.5. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma atlase.
3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana.
1. Vispārīga informācija par iepirkumu
Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Universitātes aģentūra «Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūts», Kalpaka bulvāris 4, Rīga, LV-1050.
Iepirkuma identifikācijas numurs: LU FSI 2014/5_ERAF.
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Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Līguma priekšmets: zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF 2.1.1.3.1.
apakšaktivitātes «Zinātnes infrastruktūras attīstība» projekta «Latviešu valodas,
kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes
infrastruktūras attīstība» vajadzībām.
Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja
publikāciju vadības sistēmā: 07.11.2014.
2. Piedāvājumu vērtēšana
I. Koroļeva ierosina uzsākt piedāvājumu vērtēšanu 1. un 2. lotē atbilstoši LU FSI organizētā
iepirkuma «Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes
«Zinātnes infrastruktūras attīstība» projekta «Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma
un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība»
vajadzībām» nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām. Komisijas locekļi piekrīt.
2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Komisija uzsāk vērtēt Pretendentu iesniegto Piedāvājumu atbilstību Nolikumā izvirzītajām
noformējuma prasībām.
Izvērtējot A/S «Capital» iesniegtā Piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām
noformējuma prasībām, secina, ka iesniegtais Pretendenta Piedāvājums atbilst Nolikumā
noteiktajām noformējuma prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendenta
piedāvājumu.
Izvērtējot SIA «TelCom» iesniegtā Piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām
noformējuma prasībām, Komisija secina, ka iesniegtais Pretendenta Piedāvājums atbilst
Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt
Pretendenta piedāvājumu.
2.2. Pretendentu kvalifikācijas pārbaude
Komisija uzsāk vērtēt Pretendentu kvalifikācijas atbilstību Nolikuma V nodaļā norādītajām
kvalifikācijas prasībām.
Izvērtējot Pretendenta A/S «Capital» atbilstību kvalifikācijas, Komisija secina, ka
iesniegtais Piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Komisija
vienbalsīgi nolemj virzīt Pretendenta Piedāvājumu tehniskā piedāvājuma atbilstības
pārbaudei.
Izvērtējot Pretendenta SIA «TelCom» atbilstību kvalifikācijas, Komisija secina, ka
iesniegtais Piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Komisija
vienbalsīgi nolemj virzīt Pretendenta Piedāvājumu tehniskā piedāvājuma atbilstības
pārbaudei.
2.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
Komisija uzsāk Pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši Nolikuma
izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, pārbaudot atbilstību katrai Nolikuma izvirzītajai
prasībai.
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Pārbaudot Pretendenta A/S «Capital» iesniegto tehnisko piedāvājumu 1. un 2. lotei,
Komisija secina, ka iesniegtais Pretendenta Piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskās
atbilstības prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendenta piedāvājumu.
Pārbaudot Pretendenta SIA «TelCom» iesniegto tehnisko piedāvājumu 2. lotei, Komisija
secina, ka iesniegtais Pretendenta Piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskās atbilstības
prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendenta piedāvājumu.
2.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
Komisija uzsāk Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu vērtēšanu, kā arī pārbauda, vai
Piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu.
Pārbaudot Pretendenta A/S «Capital» iesniegto finanšu piedāvājumu 1. un 2. lotei,
Komisija konstatē, ka Pretendenta finanšu piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām
prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanai. Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums par
pilnu piegādes apjomu 1. lotē ir 46189,69 euro bez PVN un 2. lotē – 33508,67 euro bez
PVN. Finanšu piedāvājumā nav konstatētas aritmētiskās kļūdas.
Pārbaudot Pretendenta SIA «TelCom» iesniegto finanšu piedāvājumu 2. lotei, Komisija
konstatē, ka Pretendenta finanšu piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām finanšu
piedāvājuma sagatavošanai. Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums par pilnu piegādes
apjomu 2. lotē ir 29920,10 euro bez PVN. Finanšu piedāvājumā nav konstatētas aritmētiskās
kļūdas.
2.5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma atlase
Komisija uzsāk vērtēt Piedāvājumus atbilstoši Piedāvājumu izvēles kritērijam – saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums lotē atbilstoši vērtēšanas kritērijiem.
Vērtējot Piedāvājumus 1. lotei, Komisija konstatē, ka A/S «Capital» piedāvātā cena (Cpc)
ir 46189,69 euro bez PVN un piedāvātais garantijas termiņš (Gk) ir 24 (divdesmit četri)
mēneši. Ņemot vērā, ka 1. lotei ir saņemts viens piedāvājums, Komisija aprēķina
saimniecisko izdevīgumu pēc Nolikumā noteiktās formulas: A/S «Capital» Piedāvājumam ir
100 izdevīguma punkti.
Komisija secina, ka līguma slēgšanas tiesības 1. lotē būtu piešķiramas A/S «Capital».
Vērtējot Piedāvājums 2. lotei, Komisijas konstatē:
1. A/S «Capital» piedāvātā cena (Cpc) ir 33508,67 euro bez PVN un piedāvātais
garantijas termiņš (Gk) ir 24 (divdesmit četri) mēneši;
2. SIA «TelCom» piedāvātā cena (Cpc) ir 29920,10 euro bez PVN, piedāvātais
garantijas termiņš (Gk) ir 26 (divdesmit seši) mēneši.
Ņemot vērā, ka 2. lotē viszemākā piedāvātā cena ir 29920,10 un ilgākais Preces garantijas
termiņš ir 26 (divdesmit seši) mēneši, Komisija aprēķina saimnieciska izdevīguma kopējo
punktu skaitu katram Pretendentam 2. lotē:
1. A/S «Capital» Piedāvājumam ir 89,9 saimnieciska izdevīguma punkti;
2. SIA «TelCom» Piedāvājumam ir 100 saimnieciska izdevīguma punkti.
Komisija secina, ka līguma slēgšanas tiesības 2. lotē būtu piešķiramas SIA «TelCom».
Komisijas priekšsēdētāja I. Koroļeva informē, ka Komisija pirms lēmuma pieņemšanas
par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai pārliecinātos par Pretendentiem, ka uz viņiem
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neattiecas Nolikuma IV daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par
Pretendentiem atbilstoši PIL 39.1 panta septītajā, astotajā un desmitajā daļā noteiktai kārtībai.
I. Koņkovs pieprasa e-izziņas (pielikumā) ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas palīdzību.
Saņemot e-izziņas, Komisija konstatē:
1) Pretendentam A/S «Capital» Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (e-izziņa Sērija
NO Nr. 15338773-2921299);
2) Pretendentam SIA «TelCom» Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (e-izziņa Sērija
NO Nr. 15338773-2921300);
4) par Pretendentu A/S «Capital» Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pārbaudāmās
personas maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai
pārtrauktu saimniecisko darbību (e-izziņa Sērija URA Nr. 15338773-2921297);
5) par Pretendentu SIA «TelCom» Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par
pārbaudāmās personas maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu,
apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību (e-izziņa Sērija URA Nr. 15338773-2921298);
6) A/S «Capital» un tā valdes vai padomes locekļiem I. Šulcam, I. Ķēniņam,
A. Birzniecei, J. Romanovskim, A. Bērziņam, I. Putniņam nav tādu tiesību aktu
pārkāpumu (vai ir konkurences tiesību pārkāpuma gadījums, bet kurā par sadarbību iecietības
programmas ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas sods samazināts), par
kuriem kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, vai
kompetentās institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums par
tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības
iepirkuma procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams vai par
kuriem nav iestājies iepirkumus regulējošos tiesību aktos paredzētais noilgums (e-izziņas
Sērija SRA Nr. 15338773-2921260, Sērija SRA Nr. 15338773-2921281, Sērija SRA Nr.
15338773-2921295, Sērija SRA Nr. 15338773-2921293, Sērija SRA Nr. 15338773-2921283,
Sērija SRA Nr. 15338773-2921289, Sērija SRA Nr. 15338773-2921287);
7) SIA «TelCom» un tā valdes vai padomes locekļiem J. Kravalim un Dz. Berkoltam
nav tādu tiesību aktu pārkāpumu (vai ir konkurences tiesību pārkāpuma gadījums, bet kurā
par sadarbību iecietības programmas ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas
sods samazināts), par kuriem kandidāts vai pretendents izslēdzams no dalības iepirkuma
procedūrā, vai kompetentās institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas
spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem kandidāts vai pretendents izslēdzams no
dalības iepirkuma procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams
vai par kuriem nav iestājies iepirkumus regulējošos tiesību aktos paredzētais noilgums (eizziņas Sērija SRA Nr. 15338773-2921262, Sērija SRA Nr. 15338773-2921291, Sērija SRA
Nr. 15338773-2921285).
Ņemot vērā minēto, Komisija secina, ka uz Pretendentiem A/S «Capital» un
SIA «TelCom» neattiecas Nolikuma IV daļā norādīti Pretendentu izslēgšanas noteikumi.
3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana
Izvērtējot Pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, piedāvātās
līgumcenas, Komisija konstatē, ka Pretendenta A/S «Capital» piedāvātā līgumcena 1. lotē
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pārsniedz plānoto līguma summu – 36500,00 eur bez PVN, bet Pretendenta SIA «TelCom»
piedāvātā līgumcena 2. lotē ir zemāka par plānoto līguma summu – 30500,00 eur bez PVN.
Komisija konstatē, ka Pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības,
piedāvāto līgumcenu 1. un 2. lotē kopsumma būtiski pārsniedz iepirkumam paredzētā budžeta
iespējas.
I. Koroļeva ierosina atbalstīt atbilstoši Nolikuma prasībām atlasīto Piedāvājumu
Iepirkuma 2. lotē, kas pilnībā atbilst paredzētajam budžetam, un izbeigt bez rezultāta
Iepirkuma 1. loti.
Ņemot vērā Latvijas Universitātes aģentūras «Latvijas Universitātes Filozofijas un
socioloģijas institūts» iepirkumā «Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde ERAF
2.1.1.3.1. apakšaktivitātes «Zinātnes infrastruktūras attīstība» projekta «Latviešu valodas,
kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes
infrastruktūras attīstība» vajadzībām» Pretendentu iesniegtos Piedāvājumus un šo
piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām, vērtēšanas rezultātus un atbilstību Pasūtītāja
finanšu resursiem Komisija vienbalsīgi nolēma:
1) izbeigt iepirkuma 1. loti bez rezultāta sakarā ar to, ka vienīgā Pretendenta, ar kuru būtu
slēdzams līgums, piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas;
2) 2. lotē par uzvarētāju pasludināt un līgumu slēgt ar SIA «TelCom» (reģ. nr.
40003899464) par kopējo līgumsummu 29920,10 euro bez PVN.
2) nosūtīt paziņojumu par Komisijas pieņemto lēmumu visiem Pretendentiem un publicēt
sēdes protokola tekstu LU FSI tīmekļa vietnē trīs dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;
3) nosūtīt paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības birojam tā
publicēšanai internetā;
4) līguma noslēgšanas dienā publicēt to LU FSI tīmekļa vietnē.
Citu jautājumu, iebildumu un papildinājumu nav.
Komisijas priekšsēdētāja slēdz sēdi.
Sēdi slēdz plkst. 12:30.
Pielikumā:
Apliecinājums (1 lpp)
Piedāvājumu saimnieciska izdevīguma punktu aprēķina tabula (1 lpp)
E-izziņas (18 lpp)
Komisijas priekšsēdētāja:

/Ilze Koroļeva/
(paraksts)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:

/Aleksandrs Aleksandrovs/
(paraksts)

Komisijas locekļi:

/Georgijs Koņkovs/
(paraksts)

/Valija Rone/
(paraksts)
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