Iepirkuma
„Elektrisko mehānismu, aparātu, iekārtu un palīgmateriālu piegāde Ventspils
Augstskolai”
piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. VeA 2014/11/VP - 04
2014. gada 03.decembrī
Atklāta konkursa rīkotājs: Ventspils Augstskola
Pasūtītājs: Ventspils Augstskola
Ventspils Augstskolas Iepirkumu komisijas (izveidota ar Ventspils Augstskolas rektores p.i.
17.10.2014. rīkojumu Nr.148/as) sastāvs:
Priekšsēdētāja:
J.Berka
Komisijas locekĜi:
A.Krauze
D.Štefenberga
I.Boitmane
Komisijas sekretāre:
Eksperts:
J.DalbiĦš
Sēdi vada J.Berka
Sēdē piedalās: A.Krauze
D.Štefenberga
Sēdi protokolē I.Boitmane
Dienas kārtība: Pretendenta iesniegtā piedāvājuma vērtēšana un uzvarētāja noteikšana
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma procedūras mērėis ir izvēlēties piegādātāju elektronisko
mehānismu, aparātu, iekārtu un palīgmateriālu piegādei Ventspils Augstskolai Inženieru ielā
101, Ventspilī
Iepirkuma priekšmets ir sadalīt 7 lotēs:
1.lote. Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 1. daĜa – urbju
un frēžu komplekts.
2.lote. Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 2. daĜa –
spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ėīmijas komplekts.
3.lote. Koaksiālie savienotāji un adapteri.
4.lote. Rezerves komponentes laboratoriju aprīkojuma uzturēšanai.
5.lote. Lodēšanas karstā gaisa stacija.
6.lote. RF prototipēšanas plates Pētniecības projekta "Pētījumi satelītu signālu uztveršanas,
moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloăijās", Nr. LKC-11-0006 pētn. ietvaros.
7.lote. Elektronisko komponenšu nodrošinājuma piegāde Pētniecības projekta Nr.2.8 ietvaros.
Katra lote tiek vērtēta atsevišėi.
Identifikācijas numurs: VeA 2014/11/VP
Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ventspils Augstskola Inženieru ielā 101, Ventspilī, C202.
kabinetā
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Piedāvājumu iesniegšanas termiĦš: līdz 2014.gada 10.novembrim, plkst.13:00
Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiĦā tika saĦemti piedāvājumi no:
1. Dmitrijs Drobenkovs
• Piedāvājums saĦemts 04.11.2014., plkst.12:10;
• Piedāvājuma līgumcena:
1.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr.673/2014 ietvaros. 1.daĜa –
urbju un frēžu komplekts – EUR 806,00 (astoĦi simti seši euro);
2.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr.673/2014 ietvaros. 2.daĜa –
spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ėīmijas komplekts - EUR 2 120,00 (divi
tūkstoši viens simts divdesmit euro);
2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “J.Smilgas Tehnoloăiskais birojs”
• Piedāvājums saĦemts 05.11.2014., plkst.13:00;
• Piedāvājuma līgumcena:
1.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr.673/2014 ietvaros. 1.daĜa –
urbju un frēžu komplekts – EUR 567,00 (pieci simti sešdesmit septiĦi euro);
2.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr.673/2014 ietvaros. 2.daĜa –
spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ėīmijas komplekts - EUR 1 503,00 (viens
tūkstotis pieci simti trīs euro);
3. SIA “Elfa Distrelec”
• Piedāvājums saĦemts 06.11.2014., plkst.12:12;
• Piedāvājuma līgumcena:
1.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr.673/2014 ietvaros. 1.daĜa –
urbju un frēžu komplekts – EUR 1 480,00 (viens tūkstotis četri simti astoĦdesmit
euro);
2.lotē Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr.673/2014 ietvaros. 2.daĜa –
spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ėīmijas komplekts - EUR 2 462,00 (divi
tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro);
4. SIA “ARDI”
• Piedāvājums saĦemts 07.11.2014., plkst.16:00;
• Piedāvājuma līgumcena:
3.lotē Koaksiālie savienotāji un adapteri – EUR 152,62 (viens simts piecdesmit divi
euro 62 centi).
Iepirkuma komisija saskaitīja norādīto priekšmetu līgumcenu, jo Pretendents nav
norādījis kopējo Līgumcenu par loti.
5. SIA “YEInternational”
• Piedāvājums saĦemts 10.11.2014., plkst.12:13;
• Piedāvājuma līgumcena:
4.lotē Rezerves komponentes laboratoriju aprīkojuma uzturēšanai – EUR 1 102,58
(viens tūkstotis viens simts divi euro 58 centi);
5.lotē Lodēšanas karstā gaisa stacija – EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro);
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7.lotē Elektronisko komponenšu nodrošinājuma piegāde Pētniecības projekta Nr.2.8
ietvaros - EUR 261,05 (divi simti sešdesmit viens euro 05 centi).
24.11.2014. Iepirkuma komisija veicot pretendentu izvērtēšanu konstatē:
ka pretendents Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloăiskais birojs” 1.lotē
(Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr.673/2014 ietvaros. 1.daĜa – urbju un
frēžu komplekts.) 1.3.priekšmetam ir norādījusi: kontūra trasētājs d=2,00 mm produktu numurs
ir LPKF11584). Pasūtītāja minimālajās prasībās kontūras trasētājs d=2,00mm (ekvivalents –
LPKF115845).
ka pretendents Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „YEInternational”:
4.lotē (Rezerves komponentes laboratoriju uzturēšanai.) tehniskās specifikācijas tabulās 7. un
9. iekārtām nav norādījusi mikroshēmu konkrētas ierīces, bet tikai tās tipus. 10.iekārtai pēc
norādītā piedāvājumā (BIVAR 260028), iekārta nodrošina tikai 30 grādu virziendarbības leĦėi
no prasītajiem 140 grādiem (pielikumā tehniskā specifikācija no RS Online mājas lapas).
Apliecinājumā un finanšu piedāvājumā tabulā norādītā līgumcena ir EUR 1 102,58, bet ar
vārdiem (EUR 250 <divi simti piecdesmi>;
5.lotē (Lodēšanas karstā gaisa stacija.) tehniskā specifikācijas tabulā, nav norādītas visas
minimālās prasības, kā arī piedāvājums ir nepilnīgs;
Apliecinājumā un finanšu piedāvājumā tabulā norādītā līgumcena ir EUR 250,00, bet ar
vārdiem EUR _______ <summa vārdiem>;
7.lotē (Elektronisko komponenšu nodrošinājuma piegāde Pētniecības projekta Nr.2.8 ietvaros.)
visām iekārtām nav norādīti piegādājamo iekārtu skaiti. Lai pārliecinātos par 1.3. iekārtas 24)
priekšmetu vai tiks izpildītas minimālās prasības no USB mini-B uz USB A ir jāprasa
precizējumi 24) priekšmetam vai tiks izpildītas minimālās prasības no USB mini-B uz USB A.
Komisija nolemj: 3. Turpināt piedāvājuma izvērtēšanu pēc precizējumu saĦemšanas.
25.11.2014. pa faksu tiek nosūtītas vēstules Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas
Tehnoloăiskais birojs” un Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „YEInternational” par
precizējumu iesniegšanu un informācija par aritmētisko kĜūdu labojumiem.
02.12.2014. pa faksu tiek nosūtīta vēstule Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„YEInternational” par precizējumu iesniegšanu, kuras nebija atrunātas 25.12.2014. vēstulē 1398.
26.11.2014. pa faksu un 28.11.2014. pa pastu no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas
Tehnoloăiskais birojs” saĦemta precizējuma vēstule, kurā norādīts pareizais produkta Nr.
26.11.2014. pa faksu no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „YEInternational” saĦemta
precizējuma
vēstule,
kurā
norādīts:
4.lotē (Rezerves komponentes laboratoriju uzturēšanai.) tehniskās specifikācijas tabulās 7. un
9. iekārtām ir norādījusi mikroshēmu konkrētas ierīces, ne tikai tās tipus. 10.iekārta tiek
piedāvāta cita iekārta - OPTOSUPPLY OSV5YL57E1A, nemainot finanšu piedāvājumu.
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Apliecinājumā un finanšu piedāvājumā tabulā norādītā līgumcena ar vārdiem ir (EUR 1 102,58
<tūkstošs simts divi euro 58 euro centi>;
5.lotē (Lodēšanas karstā gaisa stacija.) tehniskā specifikācijas tabulā ir papildinātas gan
Pasūtītāja minimālo prasību tehniskā specifikācija, gan Pretendenta piedāvājums, kas atbilst
prasītajam. Apliecinājumā un finanšu piedāvājumā tabulā norādītā līgumcena ar vārdiem ir
(EUR 250,00 <divi simti piedesmit euro>;
7.lotē (Elektronisko komponenšu nodrošinājuma piegāde Pētniecības projekta Nr.2.8 ietvaros.)
1.3.iekārtai ir norādīti piegādājamo iekārtu skaiti, kā arī to ka iekārtas 24) priekšmets izpilda
minimālās prasības no USB mini-B uz USB A.
03.12.2014. pa faksu saĦemti precizējumi no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„YEInternational” par 7.loti (Elektronisko komponenšu nodrošinājuma piegāde Pētniecības
projekta Nr.2.8 ietvaros.), kurā norādīti visu piegādājamo iekārtu skaiti, kas atbilst Pasūtītāja
minimālajām prasībām, kā arī atsūtīta apliecināta uzĦēmuma reăistrācijas kopija.
Iepirkuma komisija izvērtē pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam.
Nolikuma 1.5.2. punktā atrunāts, ka uzvarētāja izvēles kritērijs ir zemākā cena.
Izvērtējot pretendentu piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikumam, komisija konstatē,
ka līgumslēgšanas tiesības būtu piešėiramas:
1.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 1. daĜa – urbju
un frēžu komplekts.) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloăiskais
birojs” ar piedāvāto līgumcenu EUR 567,00 (pieci simti sešdesmit septiĦi euro);
2.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 2. daĜa –
spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ėīmijas komplekts.) - Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „J.Smilgas Tehnoloăiskais birojs” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1 503,00 (viens
tūkstotis pieci simti trīs euro);
5.lotē (Lodēšanas karstā gaisa stacija.) - SIA „YEInternational” ar piedāvāto līgumcenu EUR
250,00 (divi simti piecdesmit euro);
7.lotē (Elektronisko komponenšu nodrošinājuma piegāde Pētniecības projekta Nr.2.8 ietvaros.)
– SIA „YEInternational” ar piedāvāto līgumcenu EUR 261,05 (divi simti sešdesmit viens
euro 05 centi).
3.lotē (Koaksiālie savienotāji un adapteri.) Iepirkuma procedūra tiek izbeigta, jo SIA „ARDI”
neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
4.lotē (Rezerves komponentes laboratoriju aprīkojuma uzturēšanai.) Iepirkuma procedūra tiek
pārtraukta, jo Pretendenta SIA „YEInternational” tehniskais piedāvājums neatbilst
minimālajām pasūtītāja prasībām.
6.lotē (RF prototipēšanas plates Pētniecības projekta "Pētījumi satelītu signālu uztveršanas,
moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloăijās", Nr. LKC-11-0006 pētn. ietvaros.) Iepirkuma procedūra tiek izbeigta, jo nav iesniegti piedāvājumi.
Iepirkuma komisija iegūst informāciju no informācijas sistēmas, kurā ir apkopota informācija
no UzĦēmuma reăistra par Pretendentim Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas
Tehnoloăiskais birojs” un SIA „YEInternational”, kurā ir apliecinājums, ka Pretendentiem nav
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maksātnespējas un likvidācijas procesu, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, kā arī
informāciju no Valsts ieĦēmumu dienesta par to, ka Pretendentiem nav nodokĜu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150
euro.
Iepirkuma komisija secina, ka pretendentam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas
Tehnoloăiskais birojs” piešėiramas līgumslēgšanas tiesības:
1.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 1. daĜa – urbju
un frēžu komplekts.) ar piedāvāto līgumcenu EUR 567,00 (pieci simti sešdesmit septiĦi euro);
2.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 2. daĜa –
spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ėīmijas komplekts.) ar piedāvāto līgumcenu EUR
1 503,00 (viens tūkstotis pieci simti trīs euro).
Iepirkuma komisija secina, ka pretendentam SIA „YEInternational” piešėiramas
līgumslēgšanas tiesības:
5.lotē (Lodēšanas karstā gaisa stacija.) ar piedāvāto līgumcenu EUR 250,00 (divi simti
piecdesmit euro);
7.lotē (Elektronisko komponenšu nodrošinājuma piegāde Pētniecības projekta Nr.2.8 ietvaros.)
ar piedāvāto līgumcenu EUR 261,05 (divi simti sešdesmit viens euro 05 centi).

Komisija nolemj:
1. Atzīt piedāvājumus par atbilstošiem Piedāvājuma atbilstības pārbaudes prasībām:
1.1. 1.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 1. daĜa
– urbju un frēžu komplekts.) – Dmitriju Drobenkovu, Sabiedrību ar ierobežotu
atbildību „J.Smilgas Tehnoloăiskais birojs”, SIA „Elfa Distrelec”;
1.2. 2.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 2. daĜa
– spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ėīmijas komplekts.) - Dmitriju Drobenkovu,
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloăiskais birojs”, SIA „Elfa
Distrelec”;
1.3. 5.lotē (Lodēšanas karstā gaisa stacija.) – SIA „YEInternational”;
1.4. 7.lotē (Elektronisko komponenšu nodrošinājuma piegāde Pētniecības projekta Nr.2.8
ietvaros.) - SIA „YEInternational”.
2. Atzīt SIA „YEInternational” piedāvājumu par neatbilstošu Piedāvājuma atbilstības
pārbaudes prasībām 4.lotē (Rezerves komponentes laboratoriju aprīkojuma
uzturēšanai.), jo Pretendenta SIA „YEInternational” tehniskais piedāvājums neatbilst
minimālajām pasūtītāja prasībām. Iepirkuma procedūra tiek izbeigta.
3. 3.lotē (Koaksiālie savienotāji un adapteri.) Iepirkuma procedūra tiek izbeigta, jo SIA
„ARDI” piedāvājums 24.11.2014. atzīt par neatbilstošu pretendentu kvalifikācijas
atlases prasībām.
4. 6.lotē (RF prototipēšanas plates Pētniecības projekta "Pētījumi satelītu signālu
uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu
tehnoloăijās", Nr. L-KC-11-0006 pētn. ietvaros.) Iepirkuma procedūra tiek izbeigta, jo
nav iesniegti piedāvājumi.
5. Piešėirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma “Elektrisko mehānismu, aparātu, iekārtu un
palīgmateriālu piegāde Ventspils Augstskolai” ar identifikācijas Nr. VeA 2014/11/VP:
5.1. 1.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 1. daĜa
– urbju un frēžu komplekts.) – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „J.Smilgas
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Tehnoloăiskais birojs” ar piedāvāto līgumcenu EUR 567,00 (pieci simti sešdesmit
septiĦi euro);
5.2.2.lotē (Materiāltehniskā nodrošinājuma piegāde projekta Nr. 673/2014 ietvaros. 2. daĜa
– spiesto plašu sagatavju un izgatavošanas ėīmijas komplekts.) - Sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „J.Smilgas Tehnoloăiskais birojs” ar piedāvāto līgumcenu EUR
1 503,00 (viens tūkstotis pieci simti trīs euro);
5.3.5.lotē (Lodēšanas karstā gaisa stacija.) - SIA „YEInternational” ar piedāvāto līgumcenu
EUR 250,00 (divi simti piecdesmit euro);
5.4.7.lotē (Elektronisko komponenšu nodrošinājuma piegāde Pētniecības projekta Nr.2.8
ietvaros.) – SIA „YEInternational” ar piedāvāto līgumcenu EUR 261,05 (divi simti
sešdesmit viens euro 05 centi).
6. Informēt visus pretendentu par pieĦemto lēmumu triju darba dienu laikā un ievietot
savā mājaslapā internetā minēto lēmumu.
7. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu
paziĦojumu par noslēgto līgumu IUB mājaslapā internetā.
8. Ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi (ja tādi būs), savā
mājas lapā internetā ievietot iepirkuma līgumu vai tā grozījumu tekstu (ja tādi būs).
Iepirkuma līgumam un tā grozījumu tekstam (ja tādi būs) ir jābūt pieejamam mājaslapā
visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā
stāšanās dienas.
9. Slēgt sēdi.
Balsojums:

PAR - 3;

PRET - nav;

ATTURAS - nav.

Lēmums pieĦemts vienbalsīgi.
Pielikumi:
1. E-izziĦas;
2. Komisijas kopējais pārskats par piedāvājuma vērtēšanu par 1., 2., 4., 5., 7.lotēm ;
3. Komisijas locekĜu pārskats par piedāvājuma vērtēšanu par 1., 2., 4., 5., 7.lotēm.
Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.
Komisijas locekĜu paraksti:
Komisijas priekšsēdētāja:

J.Berka

__paraksts____

Komisijas locekĜi:

A.Krauze

__paraksts____

D.Štefenberga

__paraksts____

Protokolēja ____paraksts_____ I.Boitmane
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