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Iepirkuma procedūras ZIŅOJUMS 

 
ATKLĀTAM KONKURSAM 

 
„RENTGENSTARU DIFRAKCIJAS SISTĒMAS PIEGĀDE LATVIJAS ORGANISKĀS 

SINTĒZES INSTITŪTAM” 
 

id. Nr. OSI 2017/17 AK ERAF 
 
 
Rīgā, 2018. gada 10. janvārī 
 
Pasūtītājs: APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija 
Iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2017/17 AK ERAF 
Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: Rentgenstaru difrakcijas sistēma ar diviem anodiem kristālu struktūras 
noteikšanai piegāde un saistīto pakalpojumu sniegšana 
 
 

1. Iepirkuma komisija 
 

 
 

Vārds, Uzvārds Amats 

Komisijas 
priekšsēdētājs 

 
Osvalds Pugovičs 
 

Direktors 

Komisijas 
locekļi 

 
Ivars Kalviņš 
 

Vadošais pētnieks 

 
Dace Kārkle 
 

Direktora vietniece 

 
Andris Počs 
 

Saimniecības nodaļas 
vadītājs 

 
Modris Banka 
 

Galvenais inženieris 

Sekretārs 
 
Artūrs Aksjonovs 
 

Iepirkumu nodaļas 
vadītājs 

 

Iepirkumu komisija izveidota ar rīkojumu Nr. 1.1. – 2/12 (20.02.2017.). 

 

Iepirkuma dokumentāciju sagatavoja: 

  
 

Vārds, Uzvārds Amats 
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Pasūtītāja 
darbinieki 

Artūrs Aksjonovs 
Iepirkumu nodaļas 
vadītājs 

 
Anatolijs Mišņovs 
 

Vadošais pētnieks 

 
Sergejs Beļakovs 
 

Vadošais pētnieks 

 
 
2. Iepirkuma termiņi 
 

Paziņojuma par līgumu publicēšanas datums Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī: 
22/09/2017. 
 
Paziņojuma par līgumu publicēšanas datums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 
22/09/2017. 
 
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi: 26/10/2017, plkst. 14.00. 
 
 

3. Iepirkuma priekšmets 
 

Iepirkuma priekšmets ir rentgenstaru difrakcijas sistēma ar diviem anodiem kristālu 
struktūras noteikšanai piegāde un saistīto pakalpojumu sniegšana Latvijas Organiskās 
sintēzes institūtam Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk-ERAF) darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 
Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo 
finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.4. pasākuma „P&A 
infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju 
institucionālās kapacitātes stiprināšana” projekta ietvaros. 
Iepirkuma priekšmeta detalizēts apraksts ir ietverts Nolikuma sadaļā “Tehniskā 
specifikācija”. 

 
 
4. Piedāvājumu atvēršana 
 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rīgā, Aizkraukles ielā 21, Latvijas 
Organiskās sintēzes institūta 2. stāva pārrunu zālē, 2017. gada 26. oktobrī, plkst. 14.00. 

Piedāvājumus iesniedza 2 (divi) pretendenti: 

1. „Inospectra” LLC; 
2. SIA  „Armgate”. 
 

Neviens piedāvājums netika atsaukts vai iesniegts pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa. 
 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nolasītās cenas ir šādas: 

Nr. 
p.k. 

Pretendenta nosaukums 
Piedāvājuma kopējā cena 

EUR, bez PVN 



Atklāta konkursa OSI 2017/17 AK ERAF Ziņojums 
 

 

Lapa 3 no 4 

   

1. „Inospectra” LLC 495 000,00 

   

2. SIA  „Armgate” 540 000,00 

 
 Iepirkumu komisija pēc piedāvājumu atvēršanas konstatēja, ka visi iesniegtie 
piedāvājumi ir pieņemami turpmākajai izvērtēšanai. 
 
 

5. Piedāvājumu izvērtēšana 

5.1. Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības 
Pretendentiem tika izvirzītas sekojošas kvalifikācijas prasības: 
 

5.1.1. Pretendents vismaz vienu reizi ir veicis piedāvātajām precēm līdzīgu (pēc 
funkcionalitātes un pielietojuma) preču piegādi un uzstādīšanu ne agrāk kā pēdējo 
trīs kalendāro gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. gadi) par summu, kas nav 
mazāka par vienu trešo daļu no paredzamās līgumcenas. 
Paredzamās līgumcena ir sekojoša: EUR 550 000,00 neskaitot PVN: 
 

5.1.2. Pretendents ir saņēmis vismaz vienu pozitīvu atsauksmi no pasūtītāja, kam tas ir 
piegādājis preces un veicis to uzstādīšanu atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punkta 
prasībām ne agrāk kā pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017. 
gadi). 

5.1.3. Pretendents ir saņēmis oficiālu apliecinājumu no piedāvāto preču ražotāja par 
tiesībām veikt šo preču uzstādīšanu, garantijas remontu un apkopi (apkope nav 
iepirkuma līguma sastāvdaļa). 
Attiecas uz piegādātājiem, kas paši nav piedāvāto preču ražotāji. 

5.1.4. Pretendents ir saņēmis oficiālu dokumentu no piedāvāto preču ražotāja, kurā ir 
norādīts vismaz viens piegādātāja darbinieks (vai speciālists, kas tiks piesaistīts 
līguma noslēgšanas gadījumā), kas ir izgājis apmācību un ir kvalificēts veikt 
piegādājamo preču uzstādīšanu, remontu un apkopi. Ja piedāvātais speciālists nav 
uzņēmuma darbinieks, tad nepieciešams iesniegt Pretendenta un norādītās personas 
vienošanos par piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, ja tāds tiks noslēgts. 
Attiecas uz piegādātājiem, kas paši nav piedāvāto preču ražotāji. 

5.1.5. Pretendenta piedāvātajam darbiniekam vai speciālistam, kas ir kvalificēts veikt 
rentgendifrakcijas sistēmas uzstādīšanu, remontu un apkopi ir nepieciešamā atļauja 
no kompetentās institūcijas darbam ar rentgenstarojuma avotiem (ja tāda 
nepieciešama pretendenta reģistrācijas valstī). 
Ja pretendenta reģistrācijas valstī šāda atļauja netiek pieprasīta vai izsniegta, 
Pasūtītājs, pirms iepirkuma līguma slēgšanas, var prasīt pretendentam iegūt šādu 
atļauju no Latvijas Republikas attiecīgās kompetentās institūcijas. 

5.1.6. Iekārtas piegādātāja servisa personālam ir jāspēj ierasties Pasūtītāja telpās ne 
vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc izsaukuma saņemšanas no Pasūtītāja. 
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6. Komisijas lēmums 
 

 Pārtraukt iepirkuma procedūru, atklāto konkursu „Rentgenstaru difrakcijas sistēmas 
piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”, id. Nr. OSI 2017/17 AK sakarā ar būtisku 
izmaiņu nepieciešamību iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā. 

 
7. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais 

pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi. 
 
 Nav attiecināms. 
 
 

8. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 
procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu. 
 
 Neviens piedāvājums netika atzīts par neatbilstošu iepirkuma procedūras dokumentiem 
kā arī neviens pretendents netika noraidīts. 
 
 

9. Iepirkumu komisijas pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja saņemts 
tikai viens piedāvājums. 
 

 Nav nepieciešams. 

 
 

10. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 
iepirkuma procedūru. 
 
Iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas, jo 
pieļautas vairākas kļūdas sastādot specifikāciju. 
 
 

11. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 
par nepamatoti lētu. 
 
 Neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti lētu. 
 
 

12. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai. 
 
 Iepirkuma vērtēšanas gaitā netika konstatēti interešu konflikti. 

 
 

13. Paraksti 
 

 
 

Vārds, Uzvārds Paraksts 

Komisijas 
priekšsēdētājs 
 

O. Pugovičs  

 


