IZRAKSTS
Latvijas Universitātes aģentūras
«Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts»
Atklāta konkursa
«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»
Identifikācijas numurs LU FSI 2014/5_ERAF
ZIŅOJUMS

2015. gada 5. februārī.
Pasūtītāja nosaukums: Latvijas Universitātes aģentūra
«Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas
institūts»
Pasūtītāja adrese: Kalpaka bulvāris 4, Rīga LV-1050
Iepirkuma identifikācijas numurs: LU FSI 2014/5_ERAF
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
Līguma priekšmets: 1. lotē – Zinātniska audio un video aparatūra un
aprīkojums datu ieguvei, apstrādei un prezentēšanai;
2. lote – Zinātniska aparatūra un informācijas
tehnoloģijas datu ieguvei, apstrādei, glabāšanai un
prezentēšanai.
Datums, kad paziņojums par līgumu 2014. gada 7. novembrī
publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā:
Iepirkuma komisijas 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.
Iepirkuma komisijas izveidošanas LU FSI direktora 2006. gada 2. oktobra rīkojums
pamatojums: Nr.1-5/2-29-2 ar grozījumiem, kas izdarīti 2014. gada
28. oktobrī Nr.1-5/2-49.
Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas 1. Uz Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmās
daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktos noteiktie
prasības:
izslēgšanas gadījumi;
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Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Vērtēšanas kritēriji:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un
laiks:
Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši
piedāvājumus un piedāvātās cenas:

2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas
Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja
normatīvie akti to paredz);
3. Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi
Piedāvājuma dokumentus, ir paraksta
(pārstāvības) tiesības.
4. Pretendentam jānodrošina Preces piegāde un
uzstādīšana ņemot vērā Nolikuma 2. pielikumā
norādīto Preces apjomu.
5. Pretendentam jānodrošina Preces garantijas
termiņš, ņemot vērā Nolikuma 2. pielikumā
norādītās prasības.
6. Pretendentam, kas iesniedz Piedāvājumu
Iepirkuma 1. lotei, ir pieredze radio, televīzijas,
komunikāciju, telekomunikāciju un saistīto
tehnoloģiju un aparatūras piegādē vienam
pasūtītājam iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu
laikā, kur viena pasūtījuma kopējā summa
(līgumcena) ir vienāda ar vismaz 26000,00 euro
bez PVN.
7. Pretendentam, kas iesniedz Piedāvājumu
Iepirkuma 2. lotei, ir pieredze informācijas
tehnoloģiju un aparatūras (datortehnikas,
aprīkojuma, programmatūras, licenču) piegādē
vienam pasūtītājam iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro
gadu laikā, kur viena pasūtījuma kopējā summa
(līgumcena) ir vienāda ar vismaz 22000,00 euro
bez PVN.
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums lotē
Piedāvājumu vērtēšana, piemērojot izdevīguma
punktu metodi, proti, salīdzinot aprēķinātos punktus
katram Pretendenta Piedāvājumam atsevišķi. Par
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu lotē
Komisija atzīst Piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko
galīgo vērtējumu. Komisija izvēlas saimnieciski
visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šādiem
vērtēšanas kritērijiem:
Cena bez PVN – maksimāli 80 izdevīguma punkti;
Garantijas kvalitāte – maksimāli 20 izdevīguma
punkti.
2014. gada 19. decembris, plkst. 11:00
Kalpaka bulvāris 4 – 322, Rīga LV-1050,
2014. gada 19. decembrī, plkst. 11:00
A/S «Capital»: 1. lotē – 46189,69 euro bez PVN;
2. lotē – 33508,67 euro bez PVN.
SIA «TelCom»: 2. lotē – 29920,10 euro bez PVN.
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Pretendentu nosaukumi, ar kuriem
nolemts slēgt iepirkuma līgumu,
līgumcena, kā arī piedāvājumu vērtēšanas
kopsavilkums un pamatojums
piedāvājuma izvēlei

Iepirkuma 2. lotē pieņemts lēmums slēgt līgumu ar
SIA «TelCom» par kopējo līgumcenu 29920,10 euro
bez PVN.
Iepirkuma 2. lotei saņemt divi piedāvājumi.
A/S «Capital» piedāvājums saņēmis 89,9
saimnieciska izdevīguma punktus kopsummā.
SIA «TelCom» piedāvājums saņēmis 100
saimnieciska izdevīguma kopsummā.
SIA «TelCom» piedāvājums saņēmis lielāku
saimnieciska izdevīguma punktu skaitu un pilnībā
atbilst iepirkuma budžetam.
Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs Komisija pieņēma lēmumu izbeigt Iepirkuma 1. loti
pieņēmis lēmumu izbeigt iepirkuma bez rezultāta sakarā ar to, ka vienīgā Pretendenta, ar
procedūru: kuru būtu slēdzams līgums, piedāvātā līgumcena
pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas.

Komisijas priekšsēdētāja:

/Ilze Koroļeva/
(paraksts)

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:

/Aleksandrs Aleksandrovs/
(paraksts)

Komisijas locekļi:

/Georgijs Koņkovs/
(paraksts)

/Valija Rone/
(paraksts)
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