Iepirkuma
„Zinātniskās aparatūras piegāde un uzstādīšana mērķsadarbības pasākumu īstenošanai
projekta “Ventspils Augstskolas kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes
stiprināšana” (līguma Nr.: 2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012) ietvaros”
piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2015/18/ERAF - 07

2015. gada 22.oktobrī
Iepirkuma rīkotājs: Ventspils Augstskola
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (izveidota ar Ventspils Augstskolas rektora p.i.
28.07.2015. rīkojumu Nr.114/as) sastāvs:
Priekšsēdētājs:
M.Mekša (prorektore)
Komisijas locekļi:
K.Krēsliņš (prorektors)
A.Vrubļevskis (prorektors)
V.Rudziša (dekāne, asoc.profesore, vadošais pētnieks)
D.Štefenberga (ZUAD vadītāja, lektore)
Komisijas sekretāre:
I.Boitmane

Sēdi vada M.Mekša
Sēdē piedalās: K.Krēsliņš
A.Vrubļevskis
D.Štefenberga
Sēdi protokolē I.Boitmane

Dienas kārtība: Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana un uzvarētāja noteikšana
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir tehniskās specifikācijās uzskaitītās un
aprakstītās aparatūras un aprīkojuma (ar programmatūru, ja attiecināms) piegāde, uzstādīšana
(ja attiecināms), instruktāža (ja attiecināms) un apmācība (ja nepieciešama) saskaņā ar šo
nolikumu. Iepirkums paredz jaunas, nelietotas aparatūras, aprīkojuma piegādi, ja tehniskajās
specifikācijās nav norādīts citādi.
Identifikācijas numurs: VeA 2015/18/ERAF
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Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.
kabinetā
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 28.septembris, plkst.11:00.
Konkursa materiāli ir pieejami interneta vietnē www.venta.lv
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā tika saņemti piedāvājumi no:
•
•

1.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ABERO”
Piedāvājums saņemts 04.09.2015., plkst.15:50;
10.lotē Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera, piedāvājuma līgumcena - EUR
1 949,00 (viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit deviņi euro);

•
•

2.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Argus RT”
Piedāvājums saņemts 08.09.2015., plkst.13:45;
10.lotē Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera, piedāvājuma līgumcena - EUR
1 397,50 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit septiņi euro 50 centi);

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

3.SIA „C2”
Piedāvājums saņemts 10.09.2015., plkst.10:05;
8.lotē Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa – lidaparāta
komplekts ar pulti, piedāvājuma līgumcena - EUR 3 812,72 (trīs tūkstoši astoņi simti
divpadsmit euro 72 centi);
9.lotē Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa –
multispektrāla kamera, piedāvājuma līgumcena - EUR 3 973,95 (trīs tūkstoši deviņi
simti septiņdesmit trīs euro 95 centi);
10.lotē Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera, piedāvājuma līgumcena - EUR
2 000,00 (divi tūkstoši euro);
4.Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Master Foto”
Piedāvājums saņemts 10.09.2015. plkst.10:00 un 24.09.2015., plkst.11:15, saskaņā ar
iepirkuma nolikuma 7.2.punktupiedāvājuma iesniegšanas laiks tiek uzskatīts pēdējā
iesniegšanas brīdis;
5.lotē Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar papildus
aprīkojumu, piedāvājuma līgumcena - EUR 2 021,87 (divi tūkstoši divdesmit viens
euro 87 centi);
5. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Optek”
Piedāvājums saņemts 25.09.2015., plkst.10:25;
6.lotē Rezonatora iekšējās dzišanas spektrometra (CRDS) sistēma, piedāvājuma
līgumcena - EUR 48 500,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti euro);
6. UAB “Nano Vita”
Piedāvājums saņemts 25.09.2015., plkst.13:15;
3.lotē Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 3.daļa – augstas izšķirtspējas
skanējams monohromators ar CCD kameru, piedāvājuma līgumcena - EUR 71 450,00
(septiņdesmit viens tūkstotis četrsimt piecdesmit euro);
2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

7.UAB “Sentios”
Piedāvājums saņemts 25.09.2015., plkst.13:15;
1.lotē Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 1.daļa – lāzeru starojuma
aizsargbrilles, piedāvājuma līgumcena - EUR 683,13 (seši simti astoņdesmit trīs euro
13 centi);
3.lotē Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 3.daļa – augstas izšķirtspējas
skanējams monohromators ar CCD kameru, piedāvājuma līgumcena - EUR 63 562,00
(sešdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro);
5.lotē Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar papildus
aprīkojumu piedāvājuma līgumcena - EUR 2 590,83 (divi tūkstoši pieci simti
deviņdesmit euro 83 centi);
7.lotē Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas (EMG) mērījumu
reģistrācijas iekārta, piedāvājuma līgumcena - EUR 3 466,23 (trīs tūkstoši četri simti
sešdesmit seši euro 23 centi);
8.lotē Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa – lidaparāta
komplekts ar pulti, piedāvājuma līgumcena - EUR 6 269,70 (seši tūkstoši divi simti
sešdesmit deviņi euro 70 centi);
9.lotē Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa –
multispektrāla kamera, piedāvājuma līgumcena - EUR 4 893,75 (četri tūkstoši astoņi
simti deviņdesmit trīs euro 75 centi);
10.lotē Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera, piedāvājuma līgumcena - EUR
3 555,50 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit pieci euro 50 centi);
11.lotē Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta valodniecības un tulkojumzinātnes
pētījumiem, piedāvājuma līgumcena - EUR 713,70 (septiņi simti trīspadsmit euro 70
centi);
12.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa – paraboliskā antena Sdiapazonam ar apstarotāju, piedāvājuma līgumcena - EUR 967,92 (deviņi simti
sešdesmit septiņi euro 92 centi);
13.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji,
piedāvājuma līgumcena - EUR 136,95 (viens simts trīsdesmit seši euro 95 centi);
14.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 3.daļa – videonovērošanas kamera,
piedāvājuma līgumcena - EUR 240,00 (divi simti četrdesmit euro);
15.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 4.daļa – tīkla rūteris, piedāvājuma
līgumcena - EUR 68,25 (sešdesmit astoņi euro 25 centi);
16.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 5.daļa – mikrokontroliera izstrādes
platforma, piedāvājuma līgumcena - EUR 79,34 (septiņdesmit deviņi euro 34 centi);
8. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions”
Piedāvājums saņemts 28.09.2015., plkst.09:05;
5.lotē Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar papildus
aprīkojumu piedāvājuma līgumcena - EUR 2 851,20 (divi tūkstoši astoņi simti
piecdesmit viens euro 20 centi);
7.lotē Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas (EMG) mērījumu
reģistrācijas iekārta, piedāvājuma līgumcena - EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro);
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•

8.lotē Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa – lidaparāta
komplekts ar pulti, piedāvājuma līgumcena - EUR 5 332,56 (pieci tūkstoši trīs simti
trīsdesmit divi euro 56 centi);
9.lotē Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa –
multispektrāla kamera, piedāvājuma līgumcena - EUR 4 554,00 (četri tūkstoši pieci
simti piecdesmit četri euro);
10.lotē Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera, piedāvājuma līgumcena - EUR
2 398,80 (divi tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro 80 centi);
11.lotē Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta valodniecības un tulkojumzinātnes
pētījumiem, piedāvājuma līgumcena - EUR 598,80 (pieci simti deviņdesmit astoņi euro
80 centi);
12.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa – paraboliskā antena Sdiapazonam ar apstarotāju, piedāvājuma līgumcena - EUR 813,60 (astoņi simti
trīspadsmit euro 60 centi);
13.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji,
piedāvājuma līgumcena - EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro);
14.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 3.daļa – videonovērošanas kamera,
piedāvājuma līgumcena - EUR 200,00 (divi simti euro);
15.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 4.daļa – tīkla rūteris, piedāvājuma
līgumcena - EUR 50,00 (piecdesmit euro);
16.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 5.daļa – mikrokontroliera izstrādes
platforma, piedāvājuma līgumcena - EUR 50,00 (piecdesmit euro).

15.10.2015. Iepirkuma komisija veicot pretendentu izvērtēšanu konstatē:
Ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “C2”, UAB “Sentios”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Advanced Technology Solutions” nav iesnieguši Iepirkuma Nolikuma 9.5.punkta prasīto
informāciju. Iepirkumu komisija uzskata, ka šī nav tik būtiska informācija, lai noraidītu
pretendentus un saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma 13.1.punktu nenoraida Pretendenta
piedāvājumus.
Iepirkumu komisija, lai pārliecinātos par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “C2” atbilstību
Pretendentu atlases prasībām, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 19.4. punktu, pieprasa
iesniegt papildus sekojošu precizējošu informāciju:
1. papildināt jau iesniegto iepriekšējo piegāžu sarakstu (Pretendenta pieredzes un
kvalifikācijas apliecinājums saskaņā ar 4.pielikumu) ar atbilstošo esošā konkursa lotes
numuru katrai no iepriekšējām piegādēm, izdalot arī līgumcenu attiecīgajai iekārtai, lai
varētu izvērtēt atbilstību katrai lotei;
2. sarakstes veidu starp Pretendentu un Pasūtītāju, kuru izmantosiet, norādot faksa nr., vai
pasta adresi, vai e-pastu (norādīt e-pastu tikai tad, ja ir drošs elektronisks paraksts)
(Iepirkuma nolikuma 9.5.punkts).
Iepirkumu komisija, lai pārliecinātos par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Optek” atbilstību
Pretendentu atlases prasībām, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 19.4. punktu, pieprasa
iesniegt papildus sekojošu precizējošu informāciju:
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1. precizēt Iepirkuma nolikuma 9.3. punktā iesniegtos dokumentos norādīto piegādes
datumu, jo iepirkuma nolikuma 4.pielikumā norādīts piegādes datums 25.07.2015.,
bet atsauksmē laika posmā no 2014.gada 6.februāra līdz 2014.gada 25.jūlijam.
Iepirkumu komisija, lai pārliecinātos par UAB “Sentios” atbilstību Pretendentu atlases
prasībām, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 19.4. punktu, pieprasa iesniegt papildus
sekojošu precizējošu informāciju:
1. papildināt jau iesniegto iepriekšējo piegāžu sarakstu (Pretendenta pieredzes un
kvalifikācijas apliecinājums saskaņā ar 4.pielikumu) katrai piegādei uzrādot
atbilstošās iepriekš piegādātās zinātniskās aparatūras vienības un atbilstošo esošā
konkursa lotes numuru, izdalot arī līgumcenu attiecīgajai iekārtai, lai varētu izvērtēt
atbilstību katrai lotei;
2. sarakstes veidu starp Pretendentu un Pasūtītāju, kuru izmantosiet, norādot faksa nr.,
vai pasta adresi, vai e-pastu (norādīt e-pastu tikai tad, ja ir drošs elektronisks
paraksts) (Iepirkuma nolikuma 9.5.punkts).
Iepirkumu komisija, lai pārliecinātos par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced
Technology Solutions” atbilstību Pretendentu atlases prasībām, pamatojoties uz iepirkuma
nolikuma 19.4. punktu, pieprasa iesniegt papildus sekojošu precizējošu informāciju:
1. papildināt jau iesniegto iepriekšējo piegāžu sarakstu (Pretendenta pieredzes un
kvalifikācijas apliecinājums saskaņā ar 4.pielikumu) ar atbilstošo esošā konkursa
lotes numuru katrai no iepriekšējām piegādēm, lai varētu izvērtēt atbilstību katrai
lotei;
2. sarakstes veidu starp Pretendentu un Pasūtītāju, kuru izmantosiet, norādot faksa nr.,
vai pasta adresi, vai e-pastu (norādīt e-pastu tikai tad, ja ir drošs elektronisks
paraksts) (Iepirkuma nolikuma 9.5.punkts).
Komisija nolemj: 2. Turpināt piedāvājumu izvērtēšanu pēc precizējumu saņemšanas.
16.10.2015. tiek nosūtīta vēstules Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “C2”, Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Optek”, UAB “Sentios”, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Advanced
Technology Solutions” par precizējumu iesniegšanu.
16.10.2015. no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Optek” saņemti precizējumi, kuros
precizēts datums, kas vairs nav pretrunā un atbilst Nolikuma prasībām.
19.10.2015. no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “C2”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Advanced Technology Solutions” saņemti precizējumi, kur piegāžu sarakstā ir norādīta lote
uz kuru šī pieredze attiecās, kā arī ir norādīts sarakstes veids.
19.10.2015. no UAB “Sentios” saņemti precizējumi, kur piegāžu sarakstā ir norādīta lote uz
kuru šī pieredze attiecās, bet nav norādīts sarakstes veids.
19.10.2015. Iepirkuma komisija uzsāk Pretendentu un piedāvājumu vērtēšanu.

5

Iepirkuma komisija vadās pēc Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktu, kas nosaka,
ka likuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un
taisnīgu attieksmi pret tiem.
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu.
Katra lote tiek vērtēta atsevišķi.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu atbilstību atlases prasībām.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Abero” neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 9.3.punktam,
jo Pretendents ir iesniedzis Pretendenta sniegto piegāžu sarakstu, bet nav iesniedzis
atsauksmes. Pretendents neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 9.5. punktam, ko Iepirkuma
komisija uzskata par nebūtiska, jo informācija ir atrodama piedāvājumā.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “C2” neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 9.3.punktam, jo
nav norādīta pieredze un nav atsauksme 10.lotē Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā
kamera.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Master Foto” neatbilst Atklātā konkursa nolikuma
9.2.punktam, jo nav iesniegts dokuments par paraksttiesīgās personas tiesībām pārstāvēt
sabiedrību. Pēc datu bāzes datiem, komisija pārliecinās, ka paraksttiesīgai personai ir tiesības
pārstāvēt sabiedrību atsevišķi.
UAB “Sentios” neatbilst Pretendentu atlases prasībām Nolikuma 9.3.punktam:
1.lotē Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 1.daļa – lāzeru starojuma aizsargbrilles,
3.lotē Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 3.daļa – augstas izšķirtspējas skanējams
monohromators ar CCD kameru,
7.lotē Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas (EMG) mērījumu
reģistrācijas iekārta,
8.lotē Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa – lidaparāta
komplekts ar pulti,
9.lotē Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa – multispektrāla
kamera,
10.lotē Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera,
11.lotē Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta valodniecības un tulkojumzinātnes
pētījumiem,
12.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa – paraboliskā antena S-diapazonam ar
apstarotāju,
13.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji
15.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 4.daļa – tīkla rūteris,
16.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma,
jo Pretendenta sniegto piegāžu sarakstā norādītā iekārta nav līdzīga rakstura Pasūtītāja
tehniskajā specifikācijā norādītai iekārtai.
Pretendents neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 9.5. punktam, ko Iepirkuma komisija uzskata
par nebūtiska, jo informācija ir atrodama piedāvājumā.
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Pretendents daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 9.2. punktam, jo nav apliecināta
pilnvara. Pie vajadzības, ja Iepirkuma komisijai radīsies šaubas, viņa pieprasīs oriģināla
uzrādīšanu.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” neatbilst Pretendentu
atlases prasībām Nolikuma 9.3.punktam:
9.lotē Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa – multispektrāla
kamera,
10.lotē Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera,
14.lotē S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 3.daļa – videonovērošanas kamera,
jo Pretendenta sniegto piegāžu sarakstā norādītā iekārta nav līdzīga rakstura Pasūtītāja
tehniskajā specifikācijā norādītai iekārtai.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Argus RT” atbilst atlases prasībām; Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “C2” atbilst atlases prasībām 8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar
pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa – lidaparāta komplekts ar pulti), 9.lotē
(Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa – multispektrāla
kamera); Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Master Foto” atbilst atlases prasībām;
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Optek” atbils atlases prasībām; UAB “Nano Vita”
atbilst atlases prasībām; UAB “Sentios” atbilst atlases prasībām 5.lotē (Attēlu uzņemšanas
(imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar papildus aprīkojumu), 14.lotē (S-diapazona
satelītsakaru iekārtu sistēma, 3.daļa – videonovērošanas kamera); Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Advanced Technology Solutions” atbilst atlases prasībām 5.lotē (Attēlu
uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar papildus aprīkojumu), 7.lotē
(Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas (EMG) mērījumu reģistrācijas
iekārta), 8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa –
lidaparāta komplekts ar pulti), 11.lotē (Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta
valodniecības un tulkojumzinātnes pētījumiem), 12.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu
sistēma, 1.daļa – paraboliskā antena S-diapazonam ar apstarotāju), 13.lotē (S-diapazona
satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji), 15.lotē (S-diapazona satelītsakaru
iekārtu sistēma, 4.daļa – tīkla rūteris), 16.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma).

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Abero” neatbilst atlases prasībām; Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “C2” neatbilst atlases prasībām 10.lotē (Karsta gaisa lodēšanas stacija
– termālā kamera); UAB “Sentios neatbilst atlases prasībām 1.lotē (Attēlu uzņemšanas
(imaging) iekārtu sistēma, 1.daļa – lāzeru starojuma aizsargbrilles), 3.lotē (Attēlu uzņemšanas
(imaging) iekārtu sistēma, 3.daļa – augstas izšķirtspējas skanējams monohromators ar CCD
kameru), 7.lotē (Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas (EMG) mērījumu
reģistrācijas iekārta), 8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam,
1.daļa – lidaparāta komplekts ar pulti), 9.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam
monitoringam, 2.daļa – multispektrāla kamera), 10.lotē (Karsta gaisa lodēšanas stacija –
termālā kamera), 11.lotē (Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta valodniecības un
tulkojumzinātnes pētījumiem), 12.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa –
paraboliskā antena S-diapazonam ar apstarotāju), 13.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu
sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji), 15.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 4.daļa
– tīkla rūteris), 16.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma); Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Advanced Technology Solutions” neatbilst atlases prasībām 9.lotē (Bezpilotu
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lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa – multispektrāla kamera), 10.lotē
(Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera), 14.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu
sistēma, 3.daļa – videonovērošanas kamera).
Iepirkuma komisija izvērtē piedāvājumu dokumentus, piedāvājuma noformējumu un
satura pārbaudi, Tehniskā piedāvājuma pārbaudi.
1.lotē Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 1.daļa – lāzeru starojuma aizsargbrilles
UAB “Sentios” netiek vērtēts.
UAB “Nano Vita” piedāvājums 3.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 3.daļa
– augstas izšķirtspējas skanējams monohromators ar CCD kameru) atbilst konkursa nolikuma
prasībām.
5.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar papildus aprīkojumu)
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Master Foto” piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā
konkursa nolikuma 8.1.punktam, jo nav pievienots uz datu nesējs, bet Iepirkuma komisija
uzskata to par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.6.punkta prasībām,
parakstījusi paraksttiesīgā persona, bet nebija apliecinoša dokumenta, komisija pārliecinājās
par personas paraksttiesībām.
Pretendentsa piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.8.punktam, jo nav norāde
“Oriģināls”, “Kopija”, bet bija atsevišķās aploksnes un uz aploksnēm bija norāde. Iepirkuma
komisija uzskata šo neatbilstību par nebūtisku.
Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma minimālajām
prasībām, jo prasītajā tehniskajā specifikācijā 2.iekārtai Zibspuldzei pilnas jaudas impulsa
pārlāde ir < 3 sekundes, bet Pretendenta piedāvājumā – 3,5 sekundes, nav norāde, ka tiks
iesniegta dokumentācija angļu un latviešu valodā 1., 2., 3.priekšmetos.
UAB “Sentios” piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.2.punktam, jo nav iekšējā
aploksne, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma 8.4.punktam prasībām, nav parakstīts
apliecinājums par dokumentu tulkojumu pareizību un Iepirkuma komisija nevar pārliecināties,
ka dokumenti ir iztulkoti pareizi.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.5., 8.6. punktiem, jo nav
apliecināta pilnvara. Pie vajadzības, ja Iepirkuma komisijai radīsies šaubas, viņa pieprasīs
oriģināla uzrādīšanu.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.9. punktam, jo nav
apliecinātas ne kopijas, ne piedāvājums kopumā.
Pretendenta tehniskajā piedāvājumā ir nelielas neatbilstības Attklātā konkursa nolikuma
minimālajām prasībām, bet precizējumu Iepirkuma komisija neprasa, jo Pretendents tiek
noraidīts dēļ Atklātā konkursa nolikuma neatbilstību 8.4.punktam.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājums daļēji
neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.1.punktam, jo nav pievienots uz datu nesējs, bet
Iepirkuma komisija uzskata to par nebūtisku.
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Pretendenta piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.2.punktam, jo nav ārējā
aploksne, bet iesniegtas divas aploksnes atsevišķi, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata
par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.5.punktam, jo nav lapu
daudzums apliecināts ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.9.punktam, jo nav
apliecinātas kopijas ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
5.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar papildus aprīkojumu):
atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājumu
par atbilstošu Nolikuma prasībām.
atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Master Foto”, UAB “Sentios” piedāvājums par
neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
6.lotē (Rezonatora iekšējās dzišanas spektrometra (CRDS) sistēma) atzīt Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Optek” piedāvājumu par atbilstošu Nolikuma prasībām.
7.lotē (Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas (EMG) mērījumu
reģistrācijas iekārta) atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology
Solutions” piedāvājumu par atbilstošu Nolikuma prasībām.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājums daļēji
neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.1.punktam, jo nav pievienots uz datu nesēja, bet
Iepirkuma komisija uzskata to par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.2.punktam, jo nav ārējā
aploksne, bet iesniegtas divas aploksnes atsevišķi, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata
par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.5.punktam, jo nav lapu
daudzums apliecināts ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.9.punktam, jo nav
apliecinātas kopijas ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa – lidaparāta
komplekts ar pulti) atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “C2”, Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājumus par atbilstošiem
Nolikuma prasībām.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “C2” piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma
8.2.punktam, jo nav iekšējā aploksne, bet iesniegtas divas aploksnes atsevišķi, šo neatbilstību
Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājums daļēji
neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.1.punktam, jo nav pievienots uz datu nesēja, bet
Iepirkuma komisija uzskata to par nebūtisku.
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Pretendenta piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.2.punktam, jo nav ārējā
aploksne, bet iesniegtas divas aploksnes atsevišķi, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata
par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.5.punktam, jo nav lapu
daudzums apliecināts ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.9.punktam, jo nav
apliecinātas kopijas ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
9.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa – multispektrāla
kamera) atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “C2” piedāvājumu par atbilstošu
Nolikuma prasībām.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “C2” piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma
8.2.punktam, jo nav iekšējā aploksne, bet iesniegtas divas aploksnes atsevišķi, šo neatbilstību
Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
10.lotē (Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera) atzīt Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “Argus RT” piedāvājumu par neatbilstošu Nolikuma prasībām, jo Pretendenta
tehniskais piedāvājums neatbilst Pasūtītāja minimālajām tehniskajām prasībām:
• prasītā Max temperatūra Termālai kamerai – ne mazāk kā +280 °C,
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Argus RT” piedāvājumā - +250 °C;
• prasītais displejs Termālai kamerai – 3.5” LCD vai lielāks, Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Argus RT” piedāvājumā – 3” LCD.
11.lotē (Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta valodniecības un tulkojumzinātnes
pētījumiem) atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions”
piedāvājumu par atbilstošu Nolikuma prasībām.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājums daļēji
neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.1.punktam, jo nav pievienots uz datu nesējs, bet
Iepirkuma komisija uzskata to par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.2.punktam, jo nav ārējā
aploksne, bet iesniegtas divas aploksnes atsevišķi, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata
par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.5.punktam, jo nav lapu
daudzums apliecināts ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.9.punktam, jo nav
apliecinātas kopijas ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.

14.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 3.daļa – videonovērošanas kamera) atzīt
UAB “Sentios” piedāvājumu par neatbilstošu Nolikuma prasībām.
UAB “Sentios” piedāvājums neatbilst Attklātā konkursa nolikuma 8.2.punktam, jo nav iekšējā
aploksne, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma 8.4.punktam prasībām, nav parakstīts
apliecinājums par dokumentu tulkojumu pareizību un Iepirkuma komisija nevar pārliecināties,
ka dokumenti ir iztulkoti pareizi.
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Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.5., 8.6. punktiem, jo nav
apliecināta pilnvara. Pie vajadzības, ja Iepirkuma komisijai radīsies šaubas, viņa pieprasīs
oriģināla uzrādīšanu.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.9. punktam, jo nav
apliecinātas ne kopijas, ne piedāvājums kopumā.
Pretendenta tehniskajā piedāvājumā ir nelielas neatbilstības Atklātā konkursa nolikuma
minimālajām prasībām, bet precizējumu Iepirkuma komisija neprasa, jo Pretendents tiek
noraidīts dēļ Atklātā konkursa nolikuma neatbilstību 8.4.punktam.
15.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 4.daļa – tīkla rūteris) atzīt Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājumu par atbilstošu
Nolikuma prasībām.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājums daļēji
neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.1.punktam, jo nav pievienots uz datu nesēja, bet
Iepirkuma komisija uzskata to par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.2.punktam, jo nav ārējā
aploksne, bet iesniegtas divas aploksnes atsevišķi, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata
par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.5.punktam, jo nav lapu
daudzums apliecināts ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.9.punktam, jo nav
apliecinātas kopijas ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
16.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma) atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Advanced Technology Solutions” piedāvājumu par atbilstošu Nolikuma prasībām.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājums daļēji
neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.1.punktam, jo nav pievienots uz datu nesējs, bet
Iepirkuma komisija uzskata to par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.2.punktam, jo nav ārējā
aploksne, bet iesniegtas divas aploksnes atsevišķi, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata
par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.5.punktam, jo nav lapu
daudzums apliecināts ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.9.punktam, jo nav
apliecinātas kopijas ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
12.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa – paraboliskā antena S-diapazonam ar
apstarotāju), 13.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji)
jāprasa precizējumi par tehnisko piedāvājumu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced
Technology Solutions”:
• 12.lotei (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa – paraboliskā antena
S-diapazonam ar apstarotāju) 2.iekārtai prasīto atstarotāju zudumi (ReturnLoss)
ne mazāki par 28dB, Pretendenta piedāvājumā – atstarojumu zudumi
(ReturnLoss): < 30dB;
• 13.lotei (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji)
par dokumentāciju angļu vai latviešu valodā.
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Finanšu piedāvājuma izvērtēšana.
Iepirkuma komisija vērtēšanā ņem vērā tikai to Pretendentu tehniskos piedāvājumus, kuru
piedāvājumi ir izturējuši Piedāvājumu dokumentu pārbaudi, Piedāvājumua noformējuma un
satura pārbaudi un Pretendentu atlasi.
•
•

•
•
•

•
•
•
•

3.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 3.daļa – augstas izšķirtspējas
skanējams monohromators ar CCD kameru) UAB “Nano Vita” piedāvājuma
līgumcena - EUR 71 450,00 (septiņdesmit viens tūkstotis četrsimt piecdesmit euro);
5.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar papildus
aprīkojumu) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology
Solutions” piedāvājuma līgumcena - EUR 2 851,20 (divi tūkstoši astoņi simti
piecdesmit viens euro 20 centi);
6.lotē (Rezonatora iekšējās dzišanas spektrometra (CRDS) sistēma) Sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Optek” piedāvājuma līgumcena - EUR 48 500,00 (četrdesmit
astoņi tūkstoši pieci simti euro);
7.lotē (Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas (EMG) mērījumu
reģistrācijas iekārta) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology
Solutions” piedāvājuma līgumcena - - EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro);
8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa –
lidaparāta komplekts ar pulti) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “C2” piedāvājuma
līgumcena - EUR 3 812,72 (trīs tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro 72 centi),
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions”
piedāvājuma līgumcena - EUR 5 332,56 (pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi euro 56
centi);
8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa –
lidaparāta komplekts ar pulti) atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “C2”
piedāvājumu ar zemāko cenu - EUR 3 812,72 (trīs tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro
72 centi);
9.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa –
multispektrāla kamera) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “C2” piedāvājuma
līgumcena - EUR 3 973,95 (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro 95 centi);
11.lotē (Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta valodniecības un tulkojumzinātnes
pētījumiem) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions”
piedāvājuma līgumcena - EUR 598,80 (pieci simti deviņdesmit astoņi euro 80 centi);
15.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 4.daļa – tīkla rūteris) Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājuma līgumcena EUR 50,00 (piecdesmit euro);
16.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 5.daļa – mikrokontroliera izstrādes
platforma) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions”
piedāvājuma līgumcena - EUR 50,00 (piecdesmit euro).

Pirms lēmuma pieņemšanas iepirkuma komisijai jāpārbauda, vai Pretendenti, kuriem būtu
piešķiramas līguma tiesības, Publisko iepirkumu likuma (PIL) 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3.
un 4.punktā, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 9.punktā norādītās personas, nav izslēdzamas
no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā minēto
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noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā iepriekš minētā panta pirmajā
daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.¹pirmās daļas 4. un 5.punktā minētiem
faktiem, Iepirkumu komisija rīkosies atbilstoši PIL 39.¹panta septītās un astotās daļas
prasībām. Informācija saistībā ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹panta pirmās daļas 5.punktā
ietverto izslēgšanas nosacījumu tiks pārbaudīta gan attiecībā uz Pretendentu, gan arī attiecībā
uz šī panta pirmās daļas 7. un 9.punktā minētajiem subjektiem.
Iepirkuma komisija lēmumu par piegādes līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam
UAB “Nano Vita”, kas reģistrēts vai pastāvīgi atrodas ārvalstīs un kuram varētu tikt piešķirtas
tiesības slēgt piegādes līgumu, pieņems pamatojoties uz Iepirkuma komisijai iesniegto
attiecīgās valsts kompetentas valsts institūcijas izsniegto izziņu, kas apstiprina, ka uz
Pretendentu neattiecas pretendentu izslēgšanas gadījumi. Ja šāda izziņa netiks iesniegta 10
(desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas dienas Pretendents tiks izslēgts no
dalības iepirkuma procedūrā.
19.10.2015. Komisija nolemj:
1. Atzīt par atbilstošiem atlases prasībām sekojošus Pretendentus:
• Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Argus RT”;
• Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “C2” 8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar
pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa – lidaparāta komplekts ar pulti),
9.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa –
multispektrāla kamera);
• Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Master Foto”;
• Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Optek”;
• UAB “Nano Vita”;
• UAB “Sentios” 5.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa –
kamera ar papildus aprīkojumu), 14.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu
sistēma, 3.daļa – videonovērošanas kamera);
• Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” 5.lotē
(Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar papildus
aprīkojumu), 7.lotē (Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas
(EMG) mērījumu reģistrācijas iekārta), 8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar
pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa – lidaparāta komplekts ar pulti),
11.lotē (Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta valodniecības un
tulkojumzinātnes pētījumiem), 12.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu
sistēma, 1.daļa – paraboliskā antena S-diapazonam ar apstarotāju), 13.lotē (Sdiapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji), 15.lotē (Sdiapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 4.daļa – tīkla rūteris), 16.lotē (Sdiapazona satelītsakaru iekārtu sistēma).
2. Atzīt par neatbilstošiem atlases prasībām sekojošus Pretendentus:
• Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Abero”;
• Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “C2” 10.lotē (Karsta gaisa lodēšanas stacija –
termālā kamera);
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UAB “Sentios 1.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 1.daļa –
lāzeru starojuma aizsargbrilles), 3.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu
sistēma, 3.daļa – augstas izšķirtspējas skanējams monohromators ar CCD
kameru), 7.lotē (Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas
(EMG) mērījumu reģistrācijas iekārta), 8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar
pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa – lidaparāta komplekts ar pulti),
9.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa –
multispektrāla kamera), 10.lotē (Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā
kamera), 11.lotē (Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta valodniecības un
tulkojumzinātnes pētījumiem), 12.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu
sistēma, 1.daļa – paraboliskā antena S-diapazonam ar apstarotāju), 13.lotē (Sdiapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji), 15.lotē (Sdiapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 4.daļa – tīkla rūteris), 16.lotē (Sdiapazona satelītsakaru iekārtu sistēma);
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” 9.lotē
(Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa –
multispektrāla kamera), 10.lotē (Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā
kamera), 14.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 3.daļa –
videonovērošanas kamera).

3. Atzīt piedāvājumus par atbilstošiem Piedāvājuma atbilstības pārbaudes prasībām:
• 3.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 3.daļa – augstas
izšķirtspējas skanējams monohromators ar CCD kameru) UAB “Nano Vita” ar
zemāko līgumcenu - EUR 71 450,00 (septiņdesmit viens tūkstotis četrsimt
piecdesmit euro);
• 5.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar
papildus aprīkojumu) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced
Technology Solutions” ar zemāko līgumcenu - EUR 2 851,20 (divi tūkstoši
astoņi simti piecdesmit viens euro 20 centi);
• 6.lotē (Rezonatora iekšējās dzišanas spektrometra (CRDS) sistēma) Sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Optek” ar zemāko līgumcenu - EUR 48 500,00
(četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti euro);
• 7.lotē (Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas (EMG)
mērījumu reģistrācijas iekārta) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced
Technology Solutions” ar zemāko līgumcena - EUR 1 000,00 (viens tūkstotis
euro);
• 8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa –
lidaparāta komplekts ar pulti) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “C2” ar
zemāko līgumcena - EUR 3 812,72 (trīs tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro 72
centi), Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions”
piedāvājuma līgumcena - EUR 5 332,56 (pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi
euro 56 centi);
• 9.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa –
multispektrāla kamera) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “C2” ar zemāko
līgumcenu - EUR 3 973,95 (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro 95
centi);
• 11.lotē (Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta valodniecības un
tulkojumzinātnes pētījumiem) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced
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Technology Solutions” ar zemāko līgumcena - EUR 598,80 (pieci simti
deviņdesmit astoņi euro 80 centi);
• 15.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 4.daļa – tīkla rūteris)
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” ar
zemāko līgumcena - EUR 50,00 (piecdesmit euro);
• 16.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 5.daļa – mikrokontroliera
izstrādes platforma) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology
Solutions” ar zemāko līgumcena - EUR 50,00 (piecdesmit euro).
Atzīt piedāvājumus par neatbilstošiem Piedāvājuma atbilstības pārbaudes prasībām:
• 5.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar
papildus aprīkojumu) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Master Foto”, UAB
“Sentios”;
• 10.lotē (Karsta gaisa lodēšanas stacija – termālā kamera Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Argus RT”;
• 14.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 3.daļa – videonovērošanas
kamera) atzīt UAB “Sentios”;
Pieprasīt no Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions”
precizējumus par 12.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa –
paraboliskā antena S-diapazonam ar apstarotāju), 13.lotē (S-diapazona satelītsakaru
iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji), nosūtot Pretendentiem vēstuli.
Pieprasīt no UAB “Nano Vita” informāciju saistībā ar Publisko iepirkuma likuma
39.¹pantu, nosūtot Pretendentam vēstuli.
Slēgt sēdi.

Balsojums:

PAR - 5;

PRET - nav;

ATTURAS - nav.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
20.10.2015. tiek nosūtīta vēstules Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology
Solutions” par precizējumu iesniegšanu 12., 13.lotēm.
20.10.2015. no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Advanced Technology Solutions” saņemti
precizējumi, kuros ir tehniskās specifikācijas precizējumi, kuri atbilst Pasūtītāja minimālajām
prasībām.
21.10.2015. Iepirkuma komisija iegūst informāciju no informācijas sistēmas, ka Pretendenti,
kuriem būtu piešķiramas līguma tiesības, Publisko iepirkumu likuma (PIL) 39.¹ panta pirmās
daļas 1., 2., 3. un 4.punktā, kā arī PIL 39.¹ panta pirmās daļas 9.punktā norādītās personas, nav
izslēdzamas no dalības iepirkuma procedūrā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā
minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā iepriekš minētā panta
pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.¹pirmās daļas 4. un 5.punktā
minētiem faktiem.
22.10.2015. Iepirkuma komisija uzsāk Pretendentu un piedāvājumu vērtēšanu.
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Iepirkuma komisija vadās pēc Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktu, kas nosaka,
ka likuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un
taisnīgu attieksmi pret tiem.
Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar zemāko cenu.
Katra lote tiek vērtēta atsevišķi.
Iepirkuma komisija izvērtē piedāvājumu dokumentus, piedāvājuma noformējumu un
satura pārbaudi, Tehniskā piedāvājuma pārbaudi 12., 13.lotēm.
12.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa – paraboliskā antena S-diapazonam ar
apstarotāju) atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions”
piedāvājumu par atbilstošu Nolikuma prasībām.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājums daļēji
neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.1.punktam, jo nav pievienots uz datu nesējs, bet
Iepirkuma komisija uzskata to par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.2.punktam, jo nav ārējā
aploksne, bet iesniegtas divas aploksnes atsevišķi, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata
par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.5.punktam, jo nav lapu
daudzums apliecināts ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.9.punktam, jo nav
apliecinātas kopijas ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
13.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji) atzīt
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājumu par
atbilstošu Nolikuma prasībām.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” piedāvājums daļēji
neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.1.punktam, jo nav pievienots uz datu nesējs, bet
Iepirkuma komisija uzskata to par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.2.punktam, jo nav ārējā
aploksne, bet iesniegtas divas aploksnes atsevišķi, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata
par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.5.punktam, jo nav lapu
daudzums apliecināts ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Pretendenta piedāvājums daļēji neatbilst Atklātā konkursa nolikuma 8.9.punktam, jo nav
apliecinātas kopijas ar parakstu, šo neatbilstību Iepirkuma komisija uzskata par nebūtisku.
Finanšu piedāvājuma izvērtēšana 12., 13.lotēm.
Iepirkuma komisija vērtēšanā ņem vērā tikai to Pretendentu tehniskos piedāvājumus, kuru
piedāvājumi ir izturējuši Piedāvājumu dokumentu pārbaudi, Piedāvājumua noformējuma un
satura pārbaudi un Pretendentu atlasi.
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12.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa – paraboliskā antena Sdiapazonam ar apstarotāju) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced
Technology Solutions” piedāvājuma līgumcena - EUR 813,60 (astoņi simti
trīspadsmit euro 60 centi);
13.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa savienotāji)
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions”
piedāvājuma līgumcena - EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro).

Komisija nolemj:
1. Atzīt piedāvājumus par atbilstošiem Piedāvājuma atbilstības pārbaudes prasībām:
• 12.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa – paraboliskā
antena S-diapazonam ar apstarotāju) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Advanced Technology Solutions” ar zemāko līgumcenu - EUR 813,60
(astoņi simti trīspadsmit euro 60 centi);
• 13.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa
savienotāji) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology
Solutions” ar zemāko līgumcenu - EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro).
2. Piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Zinātniskās aparatūras piegāde un
uzstādīšana mērķsadarbības pasākumu īstenošanai projekta “Ventspils Augstskolas
kā zinātniskas institūcijas ekselences un kapacitātes stiprināšana” (līguma Nr.:
2015/0029/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/012) ietvaros” ar identifikācijas Nr. VeA
2015/18/ERAF:
• 5.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 5.daļa – kamera ar
papildus aprīkojumu) - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced
Technology Solutions” ar zemāko līgumcenu - EUR 2 851,20 (divi tūkstoši
astoņi simti piecdesmit viens euro 20 centi);
• 6.lotē (Rezonatora iekšējās dzišanas spektrometra (CRDS) sistēma) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Optek” ar zemāko līgumcenu - EUR
48 500,00 (četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti euro), jo iepirkuma
Nolikumā norādītās pretendentu kvalifikācijas atlases prasības ir objektīvas
un samērīgas, kas nerada priekšrocības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Optek”;
• 7.lotē (Bezvadu elektroencefalogrāfijas (EEG) / elektromiogrāfijas (EMG)
mērījumu reģistrācijas iekārta) - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Advanced Technology Solutions” ar zemāko līgumcena - EUR 1 000,00
(viens tūkstotis euro), jo iepirkuma Nolikumā norādītās pretendentu
kvalifikācijas atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, kas nerada
priekšrocības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology
Solutions”;
• 8.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 1.daļa
– lidaparāta komplekts ar pulti) - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “C2” ar
zemāko līgumcena - EUR 3 812,72 (trīs tūkstoši astoņi simti divpadsmit
euro 72 centi);
• 9.lotē (Bezpilotu lidaparāti ar pielietojumu attālinātam monitoringam, 2.daļa
– multispektrāla kamera) - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “C2” ar
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zemāko līgumcenu - EUR 3 973,95 (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit
trīs euro 95 centi), jo iepirkuma Nolikumā norādītās pretendentu
kvalifikācijas atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, kas nerada
priekšrocības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “C2”;
• 11.lotē (Datorizēta acu kustību izsekošanas iekārta valodniecības un
tulkojumzinātnes pētījumiem) - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Advanced Technology Solutions” ar zemāko līgumcena - EUR 598,80
(pieci simti deviņdesmit astoņi euro 80 centi) jo iepirkuma Nolikumā
norādītās pretendentu kvalifikācijas atlases prasības ir objektīvas un
samērīgas, kas nerada priekšrocības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Advanced Technology Solutions”;
• 12.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 1.daļa – paraboliskā
antena S-diapazonam ar apstarotāju) - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Advanced Technology Solutions” ar zemāko līgumcenu - EUR 813,60
(astoņi simti trīspadsmit euro 60 centi) jo iepirkuma Nolikumā norādītās
pretendentu kvalifikācijas atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, kas
nerada priekšrocības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced
Technology Solutions”;
• 13.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 2.daļa – N tipa
savienotāji) - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology
Solutions” ar zemāko līgumcenu - EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro),
jo iepirkuma Nolikumā norādītās pretendentu kvalifikācijas atlases prasības
ir objektīvas un samērīgas, kas nerada priekšrocības Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions”;
• 15.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 4.daļa – tīkla rūteris) Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions” ar
zemāko līgumcena - EUR 50,00 (piecdesmit euro) jo iepirkuma Nolikumā
norādītās pretendentu kvalifikācijas atlases prasības ir objektīvas un
samērīgas, kas nerada priekšrocības Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Advanced Technology Solutions”;
• 16.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 5.daļa – mikrokontroliera
izstrādes platforma) - Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Advanced
Technology Solutions” ar zemāko līgumcena - EUR 50,00 (piecdesmit
euro) jo iepirkuma Nolikumā norādītās pretendentu kvalifikācijas atlases
prasības ir objektīvas un samērīgas, kas nerada priekšrocības Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Advanced Technology Solutions”.
Izbeigt iepirkuma procedūru 2.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma,
2.daļa – serveru statne), 4.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma, 4.daļa
– UV gaismas optiskie filtri), jo nav iesniegti piedāvājumi.
Izbeigt iepirkuma procedūtru 1.lotē (Attēlu uzņemšanas (imaging) iekārtu sistēma,
1.daļa – lāzeru starojuma aizsargbrilles), 10.lotē (Karsta gaisa lodēšanas stacija –
termālā kamera), 14.lotē (S-diapazona satelītsakaru iekārtu sistēma, 3.daļa –
videonovērošanas kamera), jo iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
Informēt visus pretendentu par pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā un iesniegt
publicēšanai paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam.
Slēgt sēdi.
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Balsojums:

PAR - 4;

PRET - nav;

ATTURAS - nav.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Pielikumi:
1. Saņemtie precizējumi no pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Advanced
Technology Solutions”;
2. Izziņas;
3. Komisijas kopējais pārskats par piedāvājuma vērtēšanu 12., 13.lotēs;
4. Komisijas locekļu pārskats par piedāvājuma vērtēšanu 12., 13.lotēs.
Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.
Priekšsēdētāja:

M.Mekša

___paraksts____

Komisijas locekļi:

K.Krēsliņš

___paraksts____

A.Vrubļevskis

___paraksts____

D.Štefenberga

___paraksts____

Protokolēja ___paraksts____ I.Boitmane
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