Valsts izglītības attīstības aģentūras
Atklāta konkursa
“Mācību aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas
"Programmēšana" vajadzībām”
(id.Nr. VIAA 2018/60 ERAF VT)
Iepirkuma procedūras
ZIŅOJUMS
2018.gada 25.septembrī

Rīgā

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese.
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - Aģentūra), Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids, iepirkuma
nosaukums.
Atklāts konkurss "Mācību aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas
"Programmēšana" vajadzībām" (id.Nr. VIAA 2018/60 ERAF VT).
3. Līguma priekšmets.
Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikuma izglītības
programmas "Programmēšana" vajadzībām saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām
prasībām un līguma projektu.
4. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja
mājaslapā internetā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
04.08.2018. IUB
07.08.2018. ESOV
5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.
Iepirkuma komisijas, kas izveidota ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk –
Aģentūra) direktores 2018.gada 23.februāra rīkojumu Nr.5.-1.3/9 (šajā rīkojumā 2018.gada
16.aprīlī veikti grozījumi (rīkojums Nr.5.-1.3/15), sastāvs:
1. Komisijas priekšsēdētājs – Herberts Bucenieks, Aģentūras Izglītības infrastruktūras
projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītājs.
2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece – Anita Birzniece, Aģentūras Izglītības
infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vadītāja vietniece.
3. Komisijas locekļi:
3.1. Artūrs Strautmanis, Aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts;
3.2. Atvars Saušs, Aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu
īstenošanas nodaļas projektu vadītājs;
3.3. Dace Ločmele, Valmieras tehnikuma projektu vadītāja;
3.4. Gatis Zvaigzne, Aģentūras Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts;
3.5. Ilze Avotiņa, Valmieras tehnikuma juriste.
6. Iepirkuma dokumentācijas izstrādātājs.
Atklāta konkursa nolikuma projektu izstrādāja G.Zvaigzne.
7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Iesniegšanas termiņš – 04.09.2018., plkst.10.00.
8. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas.
Daļai Nr. 1 - Iepirkums
Pretendents

Iesniegšanas datums un
laiks

Cena

"Tomega" SIA

04.09.2018 plkst. 09:57

EIRO 16`843,00

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks.
Piedāvājumu atvēršana notika EIS e-konkursu apakšsistēmā tūlīt pēc piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām, tas ir, 2018.gada 4.septembra, plkst.10:00.
10. Tā pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena,
piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
piedāvājuma izvēles pamatojums.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu
norises kārtība” 18.punktu, atklāta konkursa "Mācību aprīkojuma iegāde Valmieras
tehnikuma izglītības programmas "Programmēšana" vajadzībām" (id.Nr. VIAA
2018/60 ERAF VT) nolikuma 21.10.punktu piešķirt līguma slēgšanas tiesības
pretendentam SIA “Tomega” (reģ. Nr. 40103361909) par līgumcenu 16`843,00 EUR
(bez PVN 21 %).
9.

11. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs
plānojis nodot apakšuzņēmējiem.
N/A.
12. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem kandidātiem vai pretendentiem, kā arī
par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem.
N/A.
13. Ja piemēro atklātu konkursu un nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām
pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents, —Ministru kabineta
28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises
kārtība” 19.punktā minētais pamatojums.
Saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma 14.sadaļu izvirzītās atlases prasības ir:
14.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības
dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēti
komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
14.2.Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai pilnvarota persona. Ja piedāvājumu
iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši
piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
14.3.Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018. līdz
piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu
piegādes līgumu. Par līdzvērtīgu piegādes līgumu uzskatāms līgums, kura
vērtība bez PVN ir vismaz 5`500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro un
nulle centi).
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14.

15.

16.

17.

Nolikuma 14.1. un 14.2.punktā izvirzītās prasības ir vispārējas un izpildāmas jebkuram
potenciālajam pretendentam.
Nolikuma 14.3.punktā minētā prasība par vienu līdzvērtīgu piegādes līgumu ar vērtību
nekādā veidā nav ierobežojoša. Pretendenta SIA “Tomega”, kas atzīts arī par uzvarētāju,
piedāvātā līgumcena ir 16`843,00 EUR bez PVN. Tas apliecina, ka līdzvērtīgā piegādes
līguma prasītais līgumcenas apmērs ir ievērojami mazāks nekā piedāvātā līgumcena.
Pasūtītājs ar mērķi paplašināt potenciālo pretendentu loku šo apjomu noteica būtiski
zemāku nekā piegādājamo preču summu. Turklāt ir prasīta pieredzei tikai viena
līdzvērtīga piegādes līguma izpildē. Tādējādi prasīts ir pats minimums, no kura
pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta spēju izpildīt konkrēto līgumu.
Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai
izbeigt iepirkuma procedūru.
N/A.
Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu.
N/A.
Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās
informācijas sistēmas.
N/A.
Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai.
N/A.

Komisijas priekšsēdētājs

H.Bucenieks

Komisijas sekretārs

G.Zvaigzne
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