ATKLĀTA KONKURSA

”Mācību aprīkojuma piegāde Jelgavas tehnikuma izglītības programmu
”Datorsistēmas” un ”Programmēšana” īstenošanas uzlabošanai”
(identifikācijas Nr. 2018/79 ERAF JT)
ZIŅOJUMS
Rīgā
Identifikācijas Nr.:
Iepirkuma procedūras veids
Iepirkuma procedūras veicējs

Līguma slēdzēja nosaukums
un adrese:
Līguma priekšmets un tā īss
apraksts:

Paziņojuma par līgumu
publicēšanas datums
Iepirkuma uzraudzības biroja
mājas lapā un Eiropas
Savienības Oficiālajā vēstnesī
(ESOV) (ja attiecināms):
Iepirkuma komisija un tās
izveidošanas pamatojums:

2019. gada 5. martā
VIAA 2018/79 ERAF JT
Atklāts konkurss
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra), kas atrodas
Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050, iepirkuma procedūru rīko kā
centralizētā iepirkumu institūcija atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 17. panta regulējumam.
Jelgavas tehnikums, kas atrodas Pulkveža O. Kalpaka ielā 37,
Jelgava, LV-3001.
Iepirkuma priekšmets ir mācību aprīkojuma piegāde, personāla
apmācība un garantijas nodrošināšana Jelgavas tehnikuma izglītības
programmu ”Datorsistēmas” un ”Programmēšana” īstenošanas
uzlabošanai saskaņā ar nolikuma 3. pielikumā ”Tehniskā
specifikācija” noteiktajām prasībām un līguma projektu. Iepirkuma
priekšmets ir sadalīts 7 daļās:
1. 1. daļa – Videonovērošanas iekārtas (CPV kods: 35120000-1
Novērošanas un drošības sistēmas un iekārtas; 32300000-6
Televīzijas un radio uztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas
vai reproducēšanas aparatūra);
2. 2. daļa – Nepārtrauktās barošanas avoti (UPS) (CPV kods:
31154000-0 Nepārtrauktās barošanas avoti.);
3. 3. daļa – Optikas iekārtas (CPV kods: 38000000-5
Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));
4. 4. daļa – Apsardzes sistēmas, ugunsdrošības iekārtas un
komponentes (CPV kods: 35000000-4 Drošības, ugunsdzēsības,
policijas un aizsardzības aprīkojums);
5. 5. daļa – Perifērijas iekārtas (CPV kods: 30000000-9 Biroja un
skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles
un programmatūru);
6. 6. daļa – Elektronikas iekārtas (elektropreces, kontrolieri,
palīgmateriāli) (CPV kods: 31000000-6 Elektriskie mehānismi,
aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums; 38000000-5
Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));
7. 7. daļa – Tīkla iekārtas (CPV kods: 32400000-7 Tīkli).
Paziņojums par līgumu publicēts IUB 26.10.2018. (ESOV
27.10.2018.)

Pastāvīgā iepirkuma komisija izveidota ar Aģentūras direktores
2018. gada 25. septembra rīkojumu Nr. 5.-1.3/28 (ar Aģentūras
2019. gada 21. janvāra rīkojumu Nr. 5.-1.3/4 veikti grozījumi
iepirkuma komisijas sastāvā):
1. Komisijas priekšsēdētājs: Herberts Bucenieks, Izglītības
infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas
vadītājs;
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Piedāvājumu iesniegšanas
termiņš un pamatojums
termiņa saīsinājumam (ja
attiecināms):
Iesniegto piedāvājumu
saraksts un piedāvātās
līgumsummas:

Piedāvājuma izvēles kritērijs:
Pretendenta nosaukums, ar
kuru nolemts slēgt iepirkuma
līgumu, un līgumcena, kā arī
piedāvājumu izvērtēšanas
kopsavilkums:
Līguma daļa, kuru piegādātājs
plāno nodot apakšuzņēmējam:
Lēmuma pamatojums par
noraidītajiem pretendentiem,
kā arī par iepirkuma
procedūras dokumentiem
neatbilstošajiem
piedāvājumiem:
Pamatojums (atbilstoši
Ministru kabineta 2017. gada
28. februāra noteikumu

2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Anita Birzniece, Izglītības
infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas
vadītāja vietniece;
3. Komisijas locekļi:
3.1. Janīna Rudzīte, Jelgavas Tehnikuma direktore;
3.2. Sindija Ozoliņa, Aģentūras Izglītības infrastruktūras
projektu departamenta Projektu īstenošanas nodaļas projektu
vadītāja;
3.3. Artūrs Strautmanis, Izglītības infrastruktūras projektu
departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais eksperts;
3.4. Gatis Zvaigzne, Aģentūras Izglītības infrastruktūras
projektu departamenta Projektu vadības nodaļas vecākais
eksperts.
Ar 2019. gada 21. janvāra rīkojumu Nr. 5.-1.3/4 no pastāvīgās
iepirkuma komisijas izslēgta komisijas locekle Aija Andersone,
iekļaujot komisijas sastāvā Aģentūras Izglītības infrastruktūras
projektu departamenta Projektu īstenošanas nodaļas projektu vadītāju
Sindiju Ozoliņu.
Iepirkuma procedūras nolikuma projektu izstrādāja Izglītības
infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības nodaļas
vecākais eksperts Artūrs Strautmanis. Tehnisko specifikāciju
sadarbībā ar Jelgavas tehnikumu izstrādāja pieaicinātais eksperts Izglītības infrastruktūras projektu departamenta Projektu vadības
nodaļas vecākais eksperts Mārcis Zitmanis.
2018. gada 26. novembris, plkst. 10:00

1) SIA ”Goodman Group” piedāvājums iesniegts 25.11.2018. plkst.
21:14, piedāvātā kopējā līgumcena:
- iepirkuma priekšmeta 1. daļā – 1 875,85 EUR bez PVN;
- iepirkuma priekšmeta 5. daļā – 11 501,15 EUR bez PVN;
- iepirkuma priekšmeta 6. daļā – 50 211,24 EUR bez PVN.
2) SIA ”NGI” piedāvājums iesniegts 25.11.2018. plkst. 20:12,
piedāvātā kopējā līgumcena:
- iepirkuma priekšmeta 2. daļā – 364,84 EUR bez PVN;
- iepirkuma priekšmeta 7. daļā – 6 798,22 EUR bez PVN.
Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.
N/a

N/a
N/a

Saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma 14. sadaļu izvirzītās atlases
prasības ir:
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Nr. 107 “Iepirkuma procedūru
un metu konkursu norises
kārtība” 19. punktam), ja
piedāvājumu iesniedzis tikai
viens piegādātājs:

1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri
(ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju
apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība) ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos
un noteiktajā kārtībā.
2. Piedāvājumu paraksta paraksttiesīga vai pilnvarota persona. Ja
piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma
dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās
vienošanās nosacījumiem.
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:
- Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – vismaz 500,00 EUR (pieci simti
euro un 00 centi);
- Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – vismaz 100,00 EUR (viens simts
euro un 00 centi);
- Iepirkuma priekšmeta 5. daļā – vismaz 2 000,00 EUR (divi
tūkstoši euro un 00 centi);
- Iepirkuma priekšmeta 6. daļā – vismaz 10 000,00 EUR (desmit
tūkstoši euro un 00 centi);
- Iepirkuma priekšmeta 7. daļā – vismaz 1 000,00 EUR (viens

tūkstotis euro un 00 centi).
4. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs)
(2015., 2016., un 2017.) gados ir:
- Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – netiek izvirzīts;
- Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – netiek izvirzīts;
- Iepirkuma priekšmeta 5. daļā – vismaz 8 000,00 EUR (astoņi
tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk,
norāda vidējo finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu);
- Iepirkuma priekšmeta 6. daļā – vismaz 35 000,00 EUR (trīsdesmit
pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN (uzņēmumi, kas dibināti
vēlāk, norāda vidējo finanšu apgrozījumu par nostrādāto

periodu);
- Iepirkuma priekšmeta 7. daļā – vismaz 6 000,00 EUR (seši
tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN (uzņēmumi, kas dibināti vēlāk,
norāda vidējo finanšu apgrozījumu par nostrādāto periodu).
Prasība par vienu līdzvērtīgu piegādes līgumu nekādā veidā nav
ierobežojoša, jo pretendents apliecina savu pieredzi ar vienu piegādi
(jebkādu piegādi), kas ir pats minimums, no kura pasūtītājs var
pārliecināties par pretendenta spēju izpildīt konkrēto līgumu.
Pasūtītājs līdzvērtīga piegādes līguma summas apjomu noteica būtiski
zemāku par konkrētajā iepirkuma daļā piegādājamo preču summu ar
mērķi paplašināt potenciālo pretendentu loku.
Prasība par vidējo finanšu apgrozījumu iepriekšējos 3 (trīs) (2015.,
2016., un 2017.) gados nekādā veidā nav ierobežojoša, jo prasītais
vidējais finanšu apgrozījums apmērs ir ievērojami mazāks nekā
pretendentu piedāvātā līgumcena attiecīgajā iepirkuma priekšmeta
daļā. Tādējādi prasīts ir pats minimums, no kura pasūtītājs var
pārliecināties par pretendenta spēju izpildīt konkrēto līgumu.
Nolikumā izvirzītās prasības ir vispārējas un izpildāmas jebkuram
potenciālajam pretendentam. Kvalifikācijas prasības Atklāta
konkursa nolikumā ir noteiktas, ievērojot piegādātāju brīvas
konkurences principu, t.i. izvirzītās prasības ir samērīgas ar
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Lēmuma pamatojums, ja
pieņemts lēmums pārtraukt vai
izbeigt iepirkuma procedūru:

Piedāvājuma noraidīšanas
pamatojums, ja piedāvājums ir
nepamatoti lēts:
Konstatētie interešu konflikti
un pasākumi, kas veikti to
novēršanai

Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas sekretārs:

objektīvām vajadzībām un nepamatoti neierobežo konkrētajā
iepirkumā ieinteresēto piegādātāju loku.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta pirmo daļu un
Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 ”Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230. punktu pārtraukt
Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta 2. daļu ”Nepārtrauktās
barošanas avoti (UPS)”, jo pretendents SIA ”NGI” atteicās no tam
piešķirtajām līguma slēgšanas tiesībām.
N/a
Nav konstatēts

H. Bucenieks

A. Strautmanis
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