Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
„Mikroskopu un to aprīkojuma un mikrotomu iegāde”
(Iepirkuma identifikācijas numurs – VTMEC 2016/5)
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.5
Rīgā, 2016.gada 17.oktobrī
Sēde sākta plkst.9.00
Darba kārtība: Iepirkuma „Mikroskopu un to aprīkojuma un mikrotomu iegāde”
piedāvājumu izskatīšana, vērtēšana un lēmumu pieņemšana.
Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:

I.Kreigere

Komisijas locekļi:

J.Vamze-Liepiņa
V.Fatkullina
A.Jeļizarova
G.Zvaigzne

Komisijas sēdi vada un protokolē: I.Kreigere
Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) izveidota ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra
2016.gada 12.aprīļa rīkojumu Nr.V.1.-4/27 „Par iepirkuma komisijas izveidi”.
Sanāksmes norise:
1. Komisijas priekšsēdētāja informē, ka saņemta pretendenta SIA “SKOG” vēstule, kuras
pielikumā pievienoti bukleti ar pilnīgāku informāciju par mikroskopiem LB-273 un LB363 un pārbaudot iesniegtā Tehniskā – finanšu piedāvājuma katras pozīcijas atbilstību
nolikuma prasībām un saturam, Komisija konstatē sekojošo:
1.1.par iepirkuma priekšmeta 3.daļu:
1.1.1. pretendenta SIA “SKOG” piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībai
“Objektīvi (obligātie): Plan Achromat klases, plan ahromat 10x (vismaz 0,25/6.7 N.A./W.D); plan ahromat 100x eļļas imersija (vismaz 1,25/0.14 - N.A./W.D)”, jo
SIA “SKOG” iesniegtajā bukletā norādīti objektīvi ar parametriem “10x (vismaz
0,25/5.2 - N.A./W.D); 100x eļļas imersija (vismaz 1,25/0.13 - N.A./W.D)”, kas ir
mazāki par tehniskajās prasībās norādīto, turklāt 10x objektīvs tiek piedāvāts kā
sausā tipa;
1.1.2. pretendenta SIA “SKOG” piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībai
“47-75 mm starpzīlīšu regulācija”, jo SIA “SKOG” iesniegtajā bukletā norādīti
parametri “48-75 mm starpzīlīšu regulācija”, kas ir mazāki par tehniskajās prasībās
norādīto;

1.1.3. pretendenta SIA “SKOG” piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībai
“paraugu galdiņa regulācija 76mm”, jo SIA “SKOG” iesniegtajā bukletā norādīti
parametri “75mm regulācija”, kas ir mazāki par tehniskajās prasībās norādīto;
1.1.4. SIA “SKOG” iesniegtajā bukletā nav norādīti 3W LED lampas darba stundu
ilgums, kā arī trūkst informācijas par kondensatoru tā raksturojošo apertūras
diafragmu ar iezīmētām pozīcijām un maiņu atbilstoši izvēlētam objektīvam;
1.1.5. Līdz ar to Komisija nolēma, ka saskaņā ar iepirkuma nolikuma 2.3.apakšpunktu
SIA “SKOG” piedāvājums ir noraidāms un pretendents izslēdzams no turpmākas
dalības iepirkuma priekšmeta 3.daļā.
1.2. par iepirkuma priekšmeta 4.daļu:
1.2.1. pretendenta SIA “SKOG” iesniegtajā bukletā nav norādīti dati par:
1.2.1.1. tubusa trinokulāru ar parametriem (100:0/50:50);
1.2.1.2. objektīva 0,5x darba distanci;
1.2.1.3. apgaismojuma Led Ring apgaismojuma sistēmu (krāsas temperatūra no
6000K-6500K) ar vismaz 144 LED spuldzēm; darba attālumu: 40mm-250mm;
spilgtumu: 20000Lux pie augstuma 100mm;
1.2.1.4. statīvu;
1.2.2. pretendenta SIA “SKOG” piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībai
“Attēla sensors: 1/2.8””, jo SIA “SKOG” iesniegtajā bukletā norādīti parametri
“Attēla sensors: 1/2.3””, kas ir mazāks par tehniskajās prasībās norādīto;
1.2.3. pretendenta SIA “SKOG” piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībai
“Pikseļa izmērs: 2.8 x 2.8 mikroni”, jo SIA “SKOG” iesniegtajā bukletā norādīti
parametri “Pikseļa izmērs: 1.67 x 1.67 mikroni”, kas ir mazāks par tehniskajās
prasībās norādīto;
1.2.4. Līdz ar to Komisija nolēma, ka saskaņā ar iepirkuma nolikuma 2.3.apakšpunktu
SIA “SKOG” piedāvājums ir noraidāms un pretendents izslēdzams no turpmākas
dalības iepirkuma priekšmeta 4.daļā.
2. 4.vērtēšanas posms - piedāvājuma vērtēšana. Komisija veic piedāvājuma cenas
vērtēšanu.
2.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļā SIA “BioAvots” ir iesniedzis piedāvājumu par kopējo
līgumcenu 13222.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti divdesmit divi euro, nulle
centi) bez PVN;
2.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļā SIA “DIAMEDICA” ir iesniedzis piedāvājumu par
kopējo līgumcenu 8800.00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti euro, nulle centi) bez
PVN;
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2.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļā SIA “DIAMEDICA” ir iesniedzis piedāvājumu par
kopējo līgumcenu 1260.00 EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit euro, nulle centi)
bez PVN;
2.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļā SIA “DIAMEDICA” ir iesniedzis piedāvājumu par
kopējo līgumcenu 10700.00 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti euro, nulle centi) bez
PVN;
2.5. Iepirkuma priekšmeta 5.daļā SIA “DIAMEDICA” ir iesniedzis piedāvājumu par
kopējo līgumcenu 1970.00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit euro, nulle
centi) bez PVN;
2.6. Ņemot vērā to, ka katrā iepirkuma priekšmeta daļā, pēc visu pretendentu izvērtēšanas,
ir viens pretendents, kura piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā noteiktajām
prasībām, Komisija nolēma, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesības varētu tikt
piešķirtas:
2.6.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļā SIA “BioAvots” par kopējo līgumcenu 13222.00
EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti divdesmit divi euro, nulle centi) bez PVN;
2.6.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļā SIA “DIAMEDICA” par kopējo līgumcenu 8800.00
EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti euro, nulle centi) bez PVN;
2.6.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļā SIA “DIAMEDICA” par kopējo līgumcenu 1260.00
EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit euro, nulle centi) bez PVN;
2.6.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļā SIA “DIAMEDICA” par kopējo līgumcenu
10700.00 EUR (desmit tūkstoši septiņi simti euro, nulle centi) bez PVN;
2.6.5. Iepirkuma priekšmeta 5.daļā SIA “DIAMEDICA” par kopējo līgumcenu 1970.00
EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit euro, nulle centi) bez PVN.
3. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas saskaņā ar Iepirkuma nolikuma
2.1.apakšpunktu, attiecībā uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
- SIA “BioAvots” un SIA “DIAMEDICA”, Komisija veic pārbaudi vai pretendenti nav
izslēdzami PIL 82.panta piektajā, septītajā un astotajā daļā noteiktajā kārtībā - izmantojot
Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu iegūstot informāciju no Uzņēmumu
reģistra, un no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām un konstatē, ka
pretendenti nav izslēdzami. Komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un
Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendentu piekrišanu.
Komisija nolemj:
1. Slēgt iepirkuma līgumu par:
1.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļu ar SIA “BioAvots” par kopējo līgumcenu 13222.00
EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti divdesmit divi euro, nulle centi) bez PVN;
1.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļu ar SIA “DIAMEDICA” par kopējo līgumcenu 8800.00
EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti euro, nulle centi) bez PVN;
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1.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļu ar SIA “DIAMEDICA” par kopējo līgumcenu 1260.00
EUR (viens tūkstotis divi simti sešdesmit euro, nulle centi) bez PVN;
1.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļu ar SIA “DIAMEDICA” par kopējo līgumcenu 10700.00
EUR (desmit tūkstoši septiņi simti euro, nulle centi) bez PVN;
1.5. Iepirkuma priekšmeta 5.daļu ar SIA “DIAMEDICA” par kopējo līgumcenu 1970.00
EUR (viens tūkstotis deviņi simti septiņdesmit euro, nulle centi) bez PVN.
2. Uzdot G.Zvaigznem sagatavot, bet Komisijas priekšsēdētājai I.Kreigerei nosūtīt triju
darbdienu laikā pretendentiem vēstuli par iepirkuma rezultātiem.
3. Uzdot komisijas loceklei I.Kreigerei ievietot informāciju par uzvarētāju Centra mājaslapā
internetā un ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums informatīvu
paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
Sēde slēgta plkst. 11.00.
Pielikumā:
1. Pretendenta SIA “SKOG” vēstule uz 14 lapām;
2. E-izziņas sērija URA Nr.30981835-5392511 kopija uz vienas lapas;
3. E-izziņas sērija NO Nr.30981835-5392512 kopija uz vienas lapas;
4. E-izziņas sērija NO Nr.30981849-5392575 kopija uz vienas lapas;
5. E-izziņas sērija URA Nr.30981852-5392594 kopija uz vienas lapas;
6. E-izziņas sērija NO Nr.30981858-5392618 kopija uz vienas lapas;
7. E-izziņas sērija NO Nr.30981852-5392595 kopija uz vienas lapas.

I.Kreigere____________________
J.Vamze-Liepiņa____________________
V.Fatkullina ___________________
A.Jeļizarova __________________
G.Zvaigzne __________________
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