ZIŅOJUMS
Rīgā

2017. gada 12.oktobrī

1. Pasūtītāja nosaukums: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”
(turpmāk – Institūts)
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: BIOR 2017/21/AK/ERAF
3. Iepirkuma priekšmets: Iekārtu piegāde pētniecībai ķīmijas un vides zinātnēs.
4. Iepirkuma metode: atklāts konkurss, kas tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
5. Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Institūta direktora A.Bērziņa 2017. gada 2.jūnija
rīkojumu Nr.44.
Komisijas priekšsēdētāja: Institūta direktora vietniece laboratoriju jautājumos O.Valciņa.
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Institūta Iepirkumu nodaļas vadītāja B.Skuja.
Komisijas locekļi:
Institūta direktora vietniece finanšu jautājumos I.Driksna.
Institūta Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas Šķidrumu hromatogrāfijas nodaļas vadītāja
I.Pugajeva.
Institūta Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas Gāzu hromatogrāfijas nodaļas vadītājs Dz.Začs.
Komisijas sekretāre: Institūta Juridiskās nodaļas vecākā referente G.Atslēga.
Pamatojoties uz Institūta direktora p.i. O.Valciņas 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr.64, Institūta
Grāmatvedības nodaļas vadītāja Dz.Brice pilda komisijas locekles pienākumus I.Driksnas prombūtnes
laikā, savukārt Juridiskās nodaļas vadītāja H.Bila turpmāk pilda komisijas sekretāres pienākumus.
Pamatojoties uz Institūta direktora p.i. Dz.Brices 2017.gada 10.augusta rīkojumu Nr.69, Institūta
Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas Mikrobioloģijas nodaļas vecākā eksperte J.Mogiļuka pilda
komisijas locekles pienākumus Institūta Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas Gāzu
hromatogrāfijas nodaļas vadītāja Dz.Zača prombūtnē.
Pamatojoties uz Institūta direktora 2017.gada 26.septembra rīkojumu Nr.90, Institūta direktora
vietniece finanšu jautājumos I.Driksna pilda komisijas priekšsēdētājas pienākumus Institūta direktora
vietnieces laboratoriju jautājumos O.Valciņas prombūtnē, savukārt Institūta Iepirkumu nodaļas vecākā
eksperte S.Mežiņa pilda komisijas locekles pienākumus komisijas 2017.gada 26.septembra sanāksmē.
6. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 13.06.2017. un
Iepirkumu uzraudzības biroja interneta vietnē www.iub.gov.lv 11.06.2017.
7. Paziņojums par izmaiņām publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 12.08.2017. un
Iepirkumu uzraudzības biroja interneta vietnē www.iub.gov.lv 12.08.2017.
8. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: norādītas atklāta konkursa nolikuma 4. sadaļā.
9. Piedāvājumu izvēles kritērijs – iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu
no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām. Tā kā sagatavotā tehniskā
specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājumu izvēlē, Pasūtītājs,
lai izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai
izmanto tikai cenu.
Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs atbilstoši kuram Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, ja
konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu, kuriem piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,

novērtējums ir vienāds, būs aprīkojuma garantijas periods. Līguma slēgšanas tiesības tiks
piešķirtas pretendentam, kurš piedāvās garāko aprīkojuma garantijas termiņu. Ja piedāvātais
aprīkojuma garantijas termiņš būs vienāds, tad Pasūtītājs veiks izlozi.
10.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.09.2017. plkst. 10:00.
11. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Institūta sanāksmju zālē, Lejupes ielā 3, Rīgā,
26.09.2017. plkst. 10:00.
12. Saņemtie piedāvājumi:
Iepirkuma
daļa

1. daļa

2. daļa

Pretendents
(juridiskas personas
nosaukums, reģ.Nr.)

Piedāvātā
līgumcena, bez
PVN, EUR

SIA “Medilink”,
40003996045

739 000,00

SIA “Labochema Latvija”,
40003925979

504 990,00

Daļas nosaukums
Ultra augstas izšķirtspējas
Furje jonu ciklotrona
rezonanses (ICR)
masspektrometrs pētījumiem
par ķīmisko vielu saturu
pārtikas produktos
Orbitrap augstas izšķirtspējas
masspektrometra (AIMS) un
šķidruma un gāzu
hromatogrāfu komplekts
pētījumiem par ķīmisko vielu
saturu pārtikas produktos un
apkārtējās vides objektos

13.Atlases dokumentu izvērtēšana
Komisija izvērtēja atlases dokumentus un nolēma piedāvājumus virzīt turpmākai vērtēšanai.
14. Tehnisko piedāvājumu izvērtēšana
Komisija izvērtēja tehniskos piedāvājumus un nolēma piedāvājumus virzīt turpmākai vērtēšanai.
15. Finanšu piedāvājumu izvērtēšana
Komisija izvērtēja finanšu piedāvājumus un nolēma piedāvājumu virzīt turpmākai vērtēšanai.
16. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai gadījumā, ja piedāvājumu iesniedza viens
pretendents:
Abās atklāta konkursa daļās piedāvājumu iesniedza tikai viens pretendents. Lai atbilstu nolikuma
4.1.4.apakšpunkta prasībai, pretendentam bija jāiesniedz apliecinājums par piedāvātā aprīkojuma
legālu izcelsmi un ražotāja garantijas saistību nodrošināšanu. Lai atbilstu nolikuma 4.1.5.apakšpunkta
prasībai, pretendentam bija jāiesniedz piedāvātā speciālista apmācību dokumenta kopija, kā arī
speciālista pašrocīgi parakstīts apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē. Nolikuma
4.1.7.apakšpunkta prasība noteica, ka pretendentam pēdējo trīs gadu laikā jābūt pieredzei viena
aprīkojuma (norādītā vērtībā) piegādē, uzstādīšanā un apmācībā darbam ar šo iekārtu, par ko
pretendents iesniedz vienu atsauksmi. Līdz ar to pasūtītājs ir noteicis pašu minimālāko sniegtā
pakalpojuma skaitu – viena aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un apmācību norādītā vērtībā, ņemot
vērā, ka šāda pieredze ir būtiska konkrētā līguma izpildei. Prasība par pretendenta atbilstību
profesionālās darbības veikšanai ir samērīga un atbilst Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmajai
daļai. Līdz ar to pasūtītājs ir noteicis pašu minimālāko sniegtā pakalpojuma skaitu – viena aprīkojuma
piegādi, uzstādīšanu un apmācību. Prasība par pretendenta atbilstību profesionālās darbības
veikšanai ir samērīga un atbilst Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmajai daļai.
Tikai viena piedāvājuma saņemšana, iespējams, ir saistīta ar nelielo konkurenci konkrēto iekārtu
piegādes tirgū. Veicot tirgus priekšizpēti, pirms atklāta konkursa izsludināšanas, lai noteiktu
paredzamo līgumcenu, pasūtītājs konstatēja, ka abas iekārtas ir unikālas un pasaulē ir tikai viens
ražotājs. Līdz ar to šo pakalpojumu var uzskatīt kā specifisku. Neviens pretendents nav apstrīdējis
nolikumā ietvertās prasības, kā arī nav izrādījis interesi par nolikumu, uzdodot jautājumu. Komisija
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konstatē, ka nolikuma atlases (kvalifikācijas) noteikumi nesatur prasības, kas varētu ierobežot
iespējamos pretendentus. Atlases (kvalifikācijas) prasības tika noteiktas objektīvas un samērīga.
17. Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas datums – 12.10.2017.
18. Komisijas lēmums:
piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko
(vislētāko) piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām:
Iepirkuma
daļa

1. daļa

2. daļa

Pretendents
(juridiskas personas
nosaukums, reģ.Nr.)

Piedāvātā
līgumcena, bez
PVN, EUR

SIA “Medilink”,
40003996045

739 000,00

SIA “Labochema Latvija”,
40003925979

504 990,00

Daļas nosaukums
Ultra augstas izšķirtspējas
Furje jonu ciklotrona
rezonanses (ICR)
masspektrometrs pētījumiem
par ķīmisko vielu saturu
pārtikas produktos
Orbitrap augstas izšķirtspējas
masspektrometra (AIMS) un
šķidruma un gāzu
hromatogrāfu komplekts
pētījumiem par ķīmisko vielu
saturu pārtikas produktos un
apkārtējās vides objektos

Komisijas priekšsēdētāja:

(paraksts)

O.Valciņa

Komisijas sekretāre:

(paraksts)

H.Bila
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