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Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu
komisijas locekļi:
O. Pugovičs
A. Počs
A. Jirgensons
M. Banka
D. Kārkle
Iepirkumu komisijas sekretārs: A. Aksjonovs.

1. Iepirkumu komisija
Iepirkumu veic Latvijas Organiskās sintēzes institūta pastāvīgā iepirkumu komisija.
Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Latvijas Organiskās sintēzes institūta
direktora rīkojumu Nr. 1.1. – 2/28 (06.06.2018.).

2. Iepirkuma termiņi
Iepirkuma izsludināšana – 2018. gada 18. decembrī.
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019. gada 8. janvārim, plkst. 14.00, 112. kab.

3. Piedāvājuma izvēles pamatojums
Iepirkumam piedāvājumus iesniedza 2 (divi) pretendenti:
1) AS „Capital” (piedāvātā cena EUR 19 400,00 bez PVN);
2) SIA „Entrons” (piedāvātā cena EUR 11 225,00 bez PVN).
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Izskatot pretendentu iesniegtos piedāvājumus Iepirkumu komisija atzina, ka tie ir
noformēti atbilstoši nolikuma prasībām.
Izskatot pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, iepirkumu komisija atzina, ka
visu pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši tehniskajām specifikācijām.
Pārbaudot visu pretendentu finanšu piedāvājumu cenu tabulas, pretendentu piedāvājumos
netika konstatētas aritmētiskās kļūdas.
Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, Iepirkumu komisija, saskaņā ar
iepirkuma Nolikumā iekļauto piedāvājumu izvēles kritēriju, iepirkuma līguma (vispārīgās
vienošanās) slēgšanai izvēlējās pretendentu, kas iesniedza saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu par Tehniskajām specifikācijām pilnībā atbilstošu iepirkuma priekšmetu
(saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji: piedāvātā cena, īpatsvars 100%).

4. Pretendentu izslēgšanas nosacījumu izvērtēšana
Pirms lēmuma pieņemšanas Iepirkumu komisija izvērtēja, vai uz pretendentu, kam būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā minētie
pretendentu izslēgšanas gadījumi no dalības iepirkumā.
Lai izvērtētu pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību saskaņā ar PIL 9.panta astoto
daļu, Iepirkumu komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu,
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguva informāciju no:
a) Uzņēmumu reģistra;
b) Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.
Savukārt, lai izvērtētu, vai uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1
pantā noteiktie gadījumi, kad pretendents izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanas procedūrā, Iepirkumu komisija pārbaudīja Noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas novēršanas dienesta (Kontroles dienests) uzturēto datubāzi kā arī Ārlietu
ministrijas mājaslapā pieejamos konsolidēto ANO DP pieņemto sankciju sarakstu un
konsolidēto ES finanšu ierobežojumu (sankciju) sarakstu. Nevienā no pārbaudītajiem
avotiem netika konstatēta informācija, ka uz pretendentu vai tā pārbaudāmajām personām
būtu attiecināmas starptautiskās vai Latvijas Republikas nacionālās sankcijas.
Apkopojot iegūto informāciju, Iepirkumu komisija konstatēja, ka uz pretendentu, kam
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi PIL 9.panta astotajā daļā minētie
pretendentu izslēgšanas gadījumi no dalības iepirkuma procedūrā nedz arī „Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma” 11.1 pantā noteiktie gadījumi, kad
pretendents izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
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6. Komisijas LĒMUMS:
Saskaņā ar iepirkuma Nolikumu Iepirkumu komisija vispārīgās vienošanās slēgšanai
izvēlējās pretendentu, kas iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par
Tehniskajām specifikācijām pilnībā atbilstošu iepirkuma priekšmetu (Saimnieciski
visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji: piedāvātā cena, īpatsvars 100%).
Tā kā pretendents, kam būtu piešķiramas līguma (vispārīgās vienošanās) slēgšanas
tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar pretendentu izslēgšanas
gadījumiem, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma uzvarētāju atzīt sekojošu
pretendentu:
1) SIA „Entrons”.
Iepirkumu komisija rekomendē iepirkuma uzvarētāju uzaicināt uz sarunām par līguma
(vispārīgās vienošanās) noslēgšanu un, sarunu veiksmīga iznākuma gadījumā, slēgt līgumu
par preču piegādi ar augstāk minēto pretendentu.

7. Paraksti
Vārds, Uzvārds

Paraksts

Komisijas
priekšsēdētājs
Osvalds Pugovičs
Komisijas
locekļi
Aigars Jirgensons

Dace Kārkle

Andris Počs

Modris Banka
Pielikumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Iepirkuma procedūras nolikums;
IUB tīmekļvietnē ievietotais paziņojums par plānoto līgumu 9.panta kārtībā;
Saņemto piedāvājumu reģistrs;
Pretendentu piedāvājumu vērtēšanas protokols Nr. 2018/12– 02;
AS „Capital” piedāvājuma oriģināls (publiski nav pieejams);
SIA „Entrons” piedāvājuma oriģināls (publiski nav pieejams);
Izdrukas no Elektronisko izziņu sistēmas;
IUB tīmekļvietnē ievietotais informatīvais paziņojums par noslēgto līgumu;
Līgums (vispārīgā vienošanās) ar uzvarējušo pretendentu.
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