
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 
IEPIRKUMU KOMISIJAS

ZIŅOJUMS
Jelgavā

2018.gada 11.aprīlī Nr. 260

Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), reģ.Nr. 90000041898, adrese: Lielā iela 2, 
Jelgava, LV-3001

Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2017/136/AK
Iepirkuma līguma priekšmets: Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAFprojekta “Govju 
ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās 
biotehnoloģijas” (BioReproLV) ietvaros 

CPV kods: 38510000-3

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:
28.12.2017.
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:
24.12.2017.
Datums, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 20.01.2018.
Datums, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī: 13.02.2018.
Datums, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Iepirkumu 
uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 11.02.2018.
Datums, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 17.02.2018.

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:
• Projekta BioReproLV zinātniskā vadītāja Ilga Šematoviča -  tehniskā specifikācija;
• Galvenā speciāliste iepirkumu jautājumos Inese Sprukta -  nolikums

Iepirkuma komisija: izveidota un darbojas pamatojoties uz 2017.gada 07.decembra LLU rektora 
rīkojumu Nr. 4.3. -  13/92 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām” 
Komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs jurists Z.Hofmanis
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ITF dekāna vietnieks A.Paura
Komisijas locekļi: Finanšu plānošanas centra vadītāja N.Tomane

ZPAC Projektu vadītāja S.Vītola 
galv.spec. iepirkumu jaut. L.Rube 
galv.spec. iepirkumu jaut. I.Sprukta

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.01.2018. pīkst. 10.00.
• Piedāvājuma iesniegšanas termiņš saīsināts pamatojoties uz MK noteikumu Nr.107 6.punktu. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (pēc 17.01.2018. grozījumiem): līdz 12.02.2018. pīkst. 10.00. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (pēc 08.02.2018. termiņa pagarinājuma): līdz 21.02.2018. 
pīkst. 10.00.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (pēc 15.02.2018. grozījumiem): līdz 12.03.2018. pīkst. 10.00.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Elektroniskā iepirkumu sistēma (EIS), 29.01.2018. 
pīkst. 10.00.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks (pēc 17.01.2018. grozījumiem): Elektroniskā 
iepirkumu sistēma (EIS), 12.02.2018. pīkst. 10.00.



Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks (pēc 08.02.2018. termiņa pagarinājuma):
Elektroniskā iepirkumu sistēma (EIS), 21.02.2018. pīkst. 10.00.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks (pēc 15.02.2018. grozījumiem): Elektroniskā 
iepirkumu sistēma (EIS), 12.03.2018. pīkst. 10.00.

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu no 
piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

Piedāvājumu iesniedzēji:

N.
p.k.

Pretendents Piedāvājumā 
iesniegšanas veids

Piedāvājumā iesniegšanas 
datums un laiks

P iedāvātā  cena
E U R  bez PV N

1. "Derox" SIA Sistēmā 09.03.2018. pīkst. 15:19 2 850.00
2. "PROCIDAT" SIA Sistēmā 11.03.2018. pīkst. 13:11 3 050.00

Iepirkumu komisija veica piedāvājumu izvērtēšanu 3 (trīs) posmos:
1) 1 .posms -  Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude.
2) 2.posms -  Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.
3) 3.posms -  Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana.

Komisijas vērtējums pa posmiem:
1.posms: abu pretendentu piedāvājumi ir noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, ir iesniegti 

pretendentu atlases dokumenti atbilstoši nolikuma 5.punkta prasībām un atbilst pretendentam 
izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

2.posms: komisija secina, ka:
1) SIA ,,Derox” tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu, bet neatbilst tehniskaja 
specifikācijā izvirzītajām prasībām, jo, izvērtējot SIA “Derox” iesniegto papildu informāciju un 
internetā pieejamo informāciju par piedāvātajiem mikroskopiem, komisija secināja, ka:

a) 1.1.punktā pretendenta piedāvātā mikroskopa SMZ-161-TLED kopējais palielinājums „ 7.5x-45x” 
neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai “Kopējais palielinājums: robežās vismaz no 
7x līdz 45x.

b) 1.2.punktā pretendenta piedāvātā mikroskopa SMZ-161-TLED zoom diapazons ,,0.75x-4.5x” 
neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai “Zoom diapazons: robežās vismaz no 0.7x līdz 
4.5x. ”,

c) 2.6.punktā pretendenta piedāvātā mikroskopa SMZ-171-TLED darba distance „110 m m ” neatbilst 
tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai “Darba distance: vismaz 110 mm, lielajā palielinājumā 
ne mazāka par 38 mm

d) 1.9.4.punktā un 2.9.3.punktā pretendents ir norādījis “Piemērota soma/čehols/boksspārvadāšanai 
(1 gab.) ”, bet ražotāja komplektācijā ietilpst tikai putekļu pārsegs. Komisija secina, ka piedāvājuma 
izvērtēšanai būtu nepieciešams precizēt norādīto informāciju. Komisija pieņem lēmumu nesūtīt SIA 
,,Derox” vēstuli ar lūgumu precizēt šīs pozīcijas, jo pretendenta piedāvājums jau ir atzīts par 
neatbilstošu vairākām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

2) SIA „PROCIDAT” tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu, bet neatbilst tehniskaja 
specifikācijā izvirzītajām prasībām, jo, izvērtējot SIA “PROCIDAT” iesniegto papildu informāciju un 
internetā pieejamo informāciju par piedāvātajiem mikroskopiem, komisija secināja, ka:

a) 1.7.punktā pretendenta piedāvātā mikroskopa SB. 1903-P izmērs ,,266x175x364 mm” neatbilst 
tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai “Izmēri: ne vairāk kā 250 x 190 x 470 mm

b) 2.6.punktā pretendenta piedāvātā mikroskopa NZ.1703-P darba distance „110 mm” neatbilst 
tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai “Darba distance: vismaz 110 mm, lielajā palielinājumā 
ne mazāka par 38 mm

c) 2.8.punktā pretendenta piedāvātā mikroskopa NZ.1703-P izmērs „299x256x311 mm” neatbilst 
tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai “Izmēri: ne vairāk kā 310 x 240 x 410 mm

d) 1.9.4.punktā un 2.9.3.punktā pretendents ir norādījis “Piemērots čehols pārvadāšanai (1 gab.)”, 
bet ražotāja komplektācijā ietilpst tikai putekļu pārsegs. Komisija secina, ka piedāvājuma 
izvērtēšanai būtu nepieciešams precizēt norādīto informāciju. Komisija pieņem lēmumu nesūtīt SIA 
“PROCIDAT” vēstuli ar lūgumu precizēt šīs pozīcijas, jo pretendenta piedāvājums jau ir atzīts par 
neatbilstošu vairākām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
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> Iepirkumu komisija 2.vērtēšanas posmā abu pretendentu tehniskos piedāvājumus atzina par 
neatbilstošiem tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un izslēdza no turpmākās dalības 
konkursā, pamatojoties uz nolikuma 7.6.punkta nosacījumiem

• Komisija ar 5 balsīm „par” nolēma: konkursa Nr. LLU/2017/136/AK izbeigt bez rezultāta, jo abu 
pretendentu tehniskie piedāvājumi neatbilst konkursa tehniskajā specifikācijā izvirzītajām 
prasībām.

Komisijas lēmums: konkursu Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju 
ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās 
biotehnoloģijas" (BioReproLV) ietvaros izbeigt bez rezultāta, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 107 
229.punkta 229.4.apakšpunkta noteikumiem, jo abu pretendentu tehniskie piedāvājumi neatbilst 
konkursa tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Komisijas priekšsēdētājs 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks 

Komisijas locekļi:


