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ZIŅOJUMS
Rīgā, 06.12.2018.
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – LU RMK),
Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079, Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veica iepirkumu
„Simulāciju centra IT nodrošinājums” (id. nr. LURMK 2018/2_I_ERAF)
Iepirkumu veic ar LU RMK 2018.gada 13.marta rīkojumu Nr. 01-4/14 „Par
iepirkumu komisiju” izveidota iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija).
Iepirkums sagatavots pamatojoties uz apstiprināto Projekta iesniegumu, kas izstrādāts saskaņā
ar Ministru kabineta 2016. gada 16. augusta noteikumiem Nr. 561 “Darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM,
tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas studiju programmu skaitu” īstenošanas noteikumi”
(turpmāk- MK Nr. 561). Iepirkuma līgums tiek finansēts no ERAF projekta „Latvijas
Universitātes STEM studiju virzienu infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija”
Nr. 8.1.1.0/17/I/010 līdzekļiem.
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:

Direktores
vietniece
finanšu G.unMedjāne
infrastruktūras jautājumos
Direktores vietniece izglītības darbā S. Villere
Direktores vietniece zinātnes darbā
D. Voita
Infrastruktūras daļas vadītāja
D. Retiķe

2018.gada 14.novembrī Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums uzsākt Iepirkumu,
izskatīt nolikumu, piešķirt tam identifikācijas numuru LURMK 2018/2_I_ERAF. 20.11.2018.
komisija aktualizē tirgus cenu izpēti, nosaka aptuveno līgumcenu, ievieto informatīvo
paziņojumu par iepirkumu koledžas mājas lapā internetā un publicē paziņojumu par plānoto
līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka
ņemot vērā viszemāko cenu katrā Iepirkuma priekšmeta daļā, kas atbilst visām Iepirkuma
nolikumā noteiktajām prasībām.
Piedāvājumi pretendentiem bija jāiesniedz līdz 2018. gada 3. decembrim plkst. 11:00
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV – 1079, 1.stāvā
107.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.
Nolikumā norādītajā termiņā piedāvājumu iesniedza:
Iepirkuma 1. daļa (30200000-1 Datoru iekārtas un piederumi):
Nr.p.k. Pretendents
1 TITLED SIA

Reģ. Nr.
Juridiskā adrese
44103085826 Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004

Piedāvātā cena,
EUR bez PVN
6183.00

Iepirkuma 2. daļa (32323500-8 Videonovērošanas sistēma):

Nr.p.k. Pretendents
1 TITLED SIA

Reģ. Nr.
Juridiskā adrese
44103085826 Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004

Piedāvātā cena,
EUR bez PVN
5200.03

Iepirkuma 3. daļa (32232000-8 Videokonferenču iekārtas):
Nr.p.k. Pretendents
1 Certes.lv SIA

Reģ. Nr.
Juridiskā adrese
40103624267 Braslas iela 29a, Rīga, LV-1084

Piedāvātā cena,
EUR bez PVN
13297.00

Piedāvājumi tika atvērti Iepirkumu komisijas sēdē 2018.gada 3. decembrī, Rīgā,
Hipokrāta ielā 1. Komisijas locekļi aizpilda un paraksta apliecinājumu par to, ka nav tādu
apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi būtu ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai
darbībā.
Pēc piedāvājumu atvēršanas, Komisija veic pretendentu piedāvājumu noformējuma un
atlases dokumentu atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 2. un 3.,4. daļā izvirzītajām
prasībām.
Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku
kļūdu. Pasūtītājs konstatē, ka TITLED SIA pieļāvis kļūdu iepirkuma priekšmeta 2. daļas
finanšu piedāvājumā, nenorādot 2 zīmes aiz komata. Komisija kļūdu izlabo, norādot 2.
iepirkuma daļas kopsummu bez PVN pēc kļūdas labojuma 5200.03 EUR( pieci tūkstoši divi
simti euro, 03 centi).
Izskatot tehnisko piedāvājumu, konstatēts, ka pretendents TITLED SIA kopumā
izpildījis tehniskās specifikācija prasības, taču iepirkuma priekšmeta 2. daļas pozīcijā “IP
videonovērošanas kameras” norādīts digitālais palielinājums 10x, lai gan tehniskajā
specifikācijā minēts digitālais palielinājums 12x-23x. Saskaņā ar to, ka pretendents pārējās
pozīcijās norādījis tehniskajai specifikācijai atbilstošus parametrus, nolemts pretendentam
nosūtīt vēstuli ar lūgumu apstiprināt vai precizēt digitālā palielinājuma parametru tehniskā
piedāvājuma pozīcijā “IP videonovērošanas kameras”, kā arī Komisija informē par veikto
aritmētiskās kļūdas labojumu.
Komisijas sēdē 06.12.2018. izskatīts rakstisks TITLED SIA skaidrojums, ka pieļauta
tehniska kļūda, norādot IP kameras digitālā palielinājuma parametru 10x. TITLED SIA lūdz
precizēt tehniskā piedāvājuma pozīciju “IP videonovērošanas kameras” un apliecina, ka visas
piedāvātās preces pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.
Komisija konstatē, ka visu piedāvājumu noformējums atbilst nolikuma prasībām, iesniegti
visi atlases dokumenti. Komisija EIS e-izziņu apakšsistēmā pārliecinās, ka ne uz vienu no
pretendentiem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta 8. daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkuma 1. daļā atzīst TITLED SIA, reģ. nr.44103085826,
ar piedāvāto līgumsummu 6183.00 EUR (seši tūkstoši simts astoņdesmit trīs euro, 00 centi) bez PVN.
Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkuma 2. daļā atzīst TITLED SIA, reģ. nr.44103085826,
ar piedāvāto līgumsummu 5200.03 EUR (pieci tūkstoši divi simti euro, 03 centi) bez PVN.
Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkuma 1. daļā atzīst Certes.lv SIA, reģ. nr.40103624267,
ar piedāvāto līgumsummu 13297.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro, 00
centi) bez PVN.

Komisija sagatavos un nosūtīs pretendentiem paziņojumu par iepirkuma rezultātiem,
ievietos atbilstošus paziņojumus Iepirkumu biroja un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas
koledža mājas lapās.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

G.Medjāne

