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vienošanās par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, materiālu un komponentu piegādi 
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KOPSAVILKUMS 
 
 
Dokumenta numurs Nr. 2019/AIP-02 
 
Iepirkuma nosaukums: „Vispārīgā vienošanās par pētījumiem nepieciešamo 

reaģentu, materiālu un komponentu piegādi Latvijas 
Organiskās sintēzes institūtam 2020. - 2023. gados” 

 
Pasūtītājs:     APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
 
Vieta: Aizkraukles iela 21, Rīga LV-1006, Latvija, 
 Latvijas Organiskās sintēzes institūts 4. stāva mazā 

konferenču zāle 
 
Datums: 2019. gada 12. septembris 
 
Laiks: 11:00 
 
Piedalās: Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu 

komisijas sekretārs A. Aksjonovs. 
 Piegādātāju pārstāvji saskaņā ar pievienoto dalībnieku 

reģistru. 
  
Pielikumi: 1. Apspriedes ar ieinteresētajiem piegādātājiem 

dalībnieku reģistrs. 
 2. Paziņojums par apspriedi ar ieinteresētajiem 

piegādātājiem par plānoto iepirkumu „Vispārīgā 
vienošanās par pētījumiem nepieciešamo reaģentu, 
materiālu un komponentu piegādi Latvijas 
Organiskās sintēzes institūtam 2020. - 2023. gados” 

 
  
Ieinteresēto piegādātāju uzdoto jautājumu un Pasūtītāja pārstāvja sniegto atbilžu 

kopsavilkums: 

 

1. Apspriedē ar ieinteresētajiem piegādātājiem tika plānots apspriest sekojošus jautājumus: 

a. Šobrīd izmantotā vispārīgās vienošanās darbības modeļa priekšrocību un trūkumu 

apspriešana. 

b. Plānotās izmaiņas jaunajā vispārīgās vienošanās projektā, tajā skaitā elektroniskā 

piedāvājumu iesniegšana. 

c. Prasības vispārīgās vienošanas dalībnieku atlasei. 

d. Piegādātāju ieteikumi. 

e. Jautājumi pasūtītājam. 
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2. Apspriedes ievadā pasūtītāja pārstāvis īsumā izklāstīja plānoto vispārīgās vienošanās 

darbības modeli, kas ir aprakstīts arī uzaicinājumā uz apspriedi. 

3. Tāpat tika sniegta informācija par sekojošām plānotajām izmaiņām un papildinājumiem 

vispārīgās vienošanās darbības modelī: 

a. Elektroniska piedāvājumu iesniegšana konkrēto līgumu izpildei. 

b. Steidzamo pasūtījumu ieviešana reaģentiem. 

c. Atteikšanās no preču piegādes dokumentu izmantošanas.  

d. Elektronisko pavadzīmju izmantošana. 

e. Piegādātāju darba kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešana. 

f. Precīzākas prasības preču piegādes termiņiem. 

g. Iepirkuma sākotnējās tehniskās specifikācijas sadalīšana 2 daļās – reaģentu daļā 

un materiālu daļā, piedāvājumu iesniegšanas atvieglošanai. 

4. Apspriedes turpinājumā tika sniegtas atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem. 

5. Tika sniegtas sekojošas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem: 

1) Jautājums: 

Vai elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai nav plānots izmantot šobrīd jau eksistējošo 

elektronisko reaģentu pasūtīšanas platformu „reagentos.lv”? 

Atbilde: 

Šobrīd šāda plāna nav. Tāpat jāatzīmē, ka šīs platformas esošā funkcionalitāte neatbilst 

elektroniskas piedāvājumu iesniegšanas prasībām, kā arī platformas izstrādātāja un 

uzturētāja dalība vispārīgās vienošanās līgumā būtu traktējama kā interešu konflikta 

situācija. 

Ja sanāksmes dalībniekiem ir kādi piedāvājumi par sistēmām, kuras varētu izmantot 

elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai, mēs labprāt tos uzklausīsim. 

 

2) Jautājums: 

Par cik varētu pagarināties piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklātajam konkursam 

vispārīgās vienošanās noslēgšanai sakarā ar Iepirkumu uzraudzības biroja plānotajām 

iepirkumu nolikumu pirmspārbaudēm? 

Atbilde: 

Ir ļoti ticams, ka IUB veiktās iepirkuma nolikuma pirmspārbaudes rezultātā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš tiks pārcelts, bet mēs ceram, ka kopējais termiņa pagarinājums 

nebūs daudz garāks par 2 nedēļām. 

 

3) Jautājums: 

Vai tiks turpināta esošā katalogu vienošanās par reaģentu piegādi? 

Atbilde: 

Nē, esošā katalogu vienošanās par reaģentu piegādi netiks turpināta, jo tās realizēšana 

prasa pārāk daudz administratīvo resursu. 

 

4) Pasūtītāja komentārs par plānotajiem jauninājumiem vispārīgās vienošanās darbības modelī: 
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Plānots ieviest piegādātāju kvalitātes novērtēšanas sistēmu, lai varētu precīzāk 

izsekot, kuri piegādātāji nepamatoti kavē preču piegādes termiņus. 

Ir plānots noteikt, ka visām precēm, kas atrodas ražotāja noliktavā ir jābūt izsūtītām 

vienas nedēļas laikā pēc pasūtījuma izdarīšanas, lai izvairītos no situācijas, ka dēļ dažām 

precēm no 20 pozīciju pasūtījuma, kas nav pieejamas noliktavā tiek aizkavēta arī visu 

pārējo preču izsūtīšana, kas noliktavā ir pieejamas. 

 

5) Jautājums: 

Kā tiks pārbaudīta preču pieejamības informācija? 

Atbilde: 

Tā tiks pārbaudīta salīdzinot ar ražotāju tīmekļvietnēs pieejamo informāciju. 

 

6) Jautājums: 

Kas notiks gadījumos, ja ražotāja publiskās tīmekļvietnes informācija ir neprecīza? 

Atbilde: 

Šādā gadījumā tiks vērtēti piegādātāja iesniegtie pierādījumi par patieso situāciju preču 

ražotāja noliktavā. Tāpat piegādātāji tiks aicināti informēt pasūtītāju par katras pasūtītās 

preču pozīcijas pieejamību uzreiz pēc pasūtījuma apstiprināšanas. 

 

7) Jautājums: 

Vai iesniedzot piedāvājumu nav jānorāda arī preču piegādes termiņš? 

Atbilde: 

Šobrīd no piegādātājiem netiek pieprasīta detalizēta informācija par katras preces 

piegādes termiņiem, bet turpmāk to ir plānots pieprasīt. Tomēr, šobrīd tiek plānots, ka šo 

informāciju būs jāsniedz tikai tam piegādātājam, kurš tiks izraudzīts preču piegādei. 

 

8) Jautājums: 

Kā tas ir? 

Atbilde: 

Atbildē uz nosūtīto pasūtījumu piegādātājam būs jānosūta detalizēta informācija par 

preču piegādes termiņiem. Pasūtītājs nevēlas ieviest detalizēta piegādes termiņa 

norādīšanu jau piedāvājumos konkrēto līgumu slēgšanai, jo tas sarežģīs piedāvājumu 

vērtēšanu, bet to ir nepieciešams saglabāt pēc iespējas vienkāršāku, lai taupītu 

administratīvos resursus. 

 

9) Jautājums: 

Kā no piegādātājiem tiks prasīta atbildība par solīto piegādes termiņu ievērošanu? 

Atbilde: 

Šo problēmu paredzēts risināt izmantojot piegādātāju kvalitātes vērtēšanas sistēmu. 

 

10) Jautājums: 

Vai ir paredzēts noteikt kādu konkrētu preču pasūtīšanas [nedēļas] dienu? 

Atbilde: 
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Nav paredzēts, jo dažādiem piegādātājiem ir dažādas nedēļas dienas, kurās tiek nosūtīti 

regulārie pasūtījumi. Pasūtītājam ir grūtības nodrošināt pasūtījumu nosūtīšanu konkrētā 

nedēļas dienā, jo nav zināms, cik ilgu laiku aizņems iesniegto piedāvājumu vērtēšana, kā 

arī Pasūtītājs nesaskata racionālu pamatu nenosūtīt pasūtījumus uzreiz pēc piedāvājumu 

izvērtēšanas, lai pasūtījumi tiku nosūtīti kādā konkrētā nedēļas dienā.  

 

11) Jautājums: 

Vai tiks ņemts vērā, ka dažādās valstīs, kurās atrodas preču ražotāju noliktavas var būt 

dažādas brīvdienas un svētku dienas, kas nesakrīt ar brīvdienām Latvijā? 

Atbilde: 

Jā, vērtējot pasūtījumu piegādes savlaicīgumu tiks uzskatīts par attaisnojošu iemeslu, ja 

prece nebūs tikusi savlaicīgi izsūtīta, jo attiecīgajā valstī ir tajā dienā ir bijusi brīvdiena. 

 

12) Pasūtītāja komentārs par plānotajiem jauninājumiem vispārīgās vienošanās darbības modelī: 

Piegādātājiem tiks nodrošināta iespēja iesniegt elektroniskas pavadzīmes, bet tas nebūs 

obligāts nosacījums. 

Tāpat plānots, ka, lai atvieglotu piedāvājumu sagatavošanu atklātajam konkursam par 

vispārīgās vienošanās noslēgšanu, preces tiks sadalītas divās atsevišķās daļās – materiālu 

daļā un reaģentu daļā. Tomēr visi pieprasījumi konkrēto līgumu slēgšanai vispārīgās 

vienošanās īstenošanas gaitā tiks sūtīti visiem piegādātājiem ar kuriem būs noslēgts 

līgums, nedalot tos materiālu un reaģentu daļās. 

 

13) Jautājums: 

Kā notiek ekvivalences noteikšana piedāvātajām precēm? 

Atbilde: 

Preces ekvivalence tiek vērtēta pret norādītās references preces specifikācijām ražotāja 

mājaslapā. Ekvivalence katrai precei tiek vērtēta pēc būtības, ņemot vērā preces īpatnības 

un veicot pārrēķinus mērvienību nesakritības gadījumā (ja tas ir tehniski iespējams). 

 

14) Jautājums: 

Ja Pasūtītājam nepieciešama konkrēta prece, bet iepirkumā tiek piedāvāta lētāka 

ekvivalenta prece, kā Pasūtītājs rīkosies šādā gadījumā? 

Atbilde: 

Attiecībā uz reaģentiem izmantošanai ķīmijas laboratorijā jautājums nav aktuāls. 

Attiecībā uz materiāliem un reaģentiem izmantošanai bioķīmijas / molekulārās bioloģijas 

laboratorijā šāda situācija nav iespējama, jo prece vai nu tiešām ir ekvivalenta vai arī šīs 

preces tehniskie parametri, tomēr, atšķiras no prasībām. 

 

15) Jautājums: 

Kā izskatīsies tehniskās specifikācijas atklātajā konkursā par vispārīgās vienošanās 

noslēgšanu? 

Atbilde: 
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Specifikācijas būs par konkrētām precēm no reaģentu un materiālu grupas. Specifikācijā 

tiks iekļauts neliels daudzums vienkāršu, plaši pieejamu preču, lai visi pretendenti varētu 

bez grūtībām sagatavot savus piedāvājumus. 

 

16) Pasūtītāja komentārs par plānotajiem jauninājumiem vispārīgās vienošanās darbības modelī: 

Ja, gadījumā, neizdosies izveidot atsevišķu sistēmu elektroniskai piedāvājumu 

iesniegšanai, tad tiks piemērota sekojoša sistēma piedāvājumu iesniegšanai: visi 

piegādātāji piedāvājumu iesniegšanas termiņa ietvaros nosūta savus piedāvājumus uz 

speciāli izveidotu e-pasta adresi. Vēstulēm pievienotajām piedāvājumu datnēm jābūt 

aizsargātām ar paroli, lai tās neviens nevarētu atvērt. Savukārt uzreiz pēc piedāvājumu 

iesniegšanas laika beigām visi piedāvājumus iesniegušie piegādātāji nosūta uz to pašu 

adresi vēstules ar parolēm piedāvājumu atvēršanai. 

 

 

6. Ieinteresētajiem piegādātajiem vairāk nav jautājumu vai ierosinājumu par vispārīgās 

vienošanās darbības modeli. 

7. Pasūtītājs apņēmās nosūtīt visiem apspriedes dalībniekiem apspriedes kopsavilkumu kā 

arī izvietot šo informāciju Pasūtītāja tīmekļvietnē internetā. 
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