Biedrības “Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO)”
„Infrasarkanā diapazona iekārtu iegāde”
IEPIRKUMA KOMISIJAS
sēdes protokols
2016. gada 3. augustā

Rīgā

Nr.3

Sēde sākta plkst. 1000
Sēdi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs :
Toms Baumanis
Sēdē piedalās iepirkuma komisijas locekļi :
Evita Gaide
Juris Ķiploks
Sēdes protokolists : Evita Gaide
Pieaicinātās personas:
Kpt. Sandis Janušauskis, ZS štāba Apgādes (G-4) pārvaldes,
Apbruņojuma un transporta nodrošinājuma daļas priekšnieks,
Juris Ulmanis, LATO valdes loceklis, Zemessardzes atbalsta kampaņas iniciators.
Pieaicinātās personas elektroniski:
Kpt. Artūrs Maksis, Zemessardzes mācību atbalsta bāzes priekšnieks.
Dienas kārtībā : 1. Par pretendentu finanšu piedāvājumu izvērtēšanu pēc visizdevīgākā piedāvājuma
noteikšanas kritērijiem;
2. Par iepirkuma rezultātiem;
3. Par lēmuma, ar kuru tiek noteikts iepirkuma uzvarētājs, apstiprināšanu

1.

1. Iesniegto pretendentu piedāvājumu atvēršana
------------------------------------------------Komisijas priekšsēdētājs Toms Baumanis paziņo sēdi par atklātu, un pilnvaro komisijas locekli
Evitu Gaidi nosaukt komisijas sastāvu, darba kārtību un paziņot iesniegtos piedāvājumus;

2.

Komisijas locekle Evita Gaide informē komisijas locekļus, ka ir saņemti 2 (divi) piedāvājumi no
SIA „OMICRON” un SIA „KEMEK ENGINEERING”;

3.

Komisijas locekle Evita Gaide nosauc iepirkuma „Infrasarkanā diapazona iekārtu iegāde”
pretendentu piedāvātās cenas:

SIA KEMEK ENGINEERING iesniegtais piedāvājums (sk. sēdes protokola 1.pielikumu)

Nr.p.k

1.

2.

3.

Prece

Summa kopā
EUR (bez PVN)

12

Cena par 1
gab.
EUR (bez
PVN)
3351,90

4

3049,40

12197,6

12

1627

19884

Skaits,
gab.

Termālā infrasarkanā diapazona
tēmēšanas ierīce triecienšautenei
(Predator 336 2-8x25 60hz,
Armasight)
Termālā infrasarkanā diapazona
novērošanas kamera
(Prometheus 336 3-12x42 (30 Hz,
Armasight)
Tuvā infrasarkanā diapazona nakts
redzamības brilles – monoklis
(N-14 Gen 2+ Sdi, Armasight)

Kopā:
PVN 21%:
Kopā ar PVN 21%:
1

40222,8

72304,4
15183,92
87488,32

Kopējā piedāvājuma cena vārdos EUR (bez PVN):
Septiņdesmit divi tūkstoši trīs simti četri EUR un četrdesmit centi
SIA OMICRON iesniegtais piedāvājums (sk. sēdes protokola 2.pielikumu)

Nr.p.k

1.

2.

3.

Prece

Summa kopā
EUR (bez PVN)

12

Cena par 1
gab.
EUR (bez
PVN)
2727,27

4

2561,98

10247,92

12

1131,40

13576,80

Skaits,
gab.

Termālā infrasarkanā diapazona
tēmēšanas ierīce triecienšautenei
(Pulsar Apex XD38)
Termālā infrasarkanā diapazona
novērošanas kamera
(Pulsar Quantum XQ38)
Tuvā infrasarkanā diapazona nakts
redzamības brilles – monoklis
(Pulsar Challenger 1x21B GEN2+ar
galvas montējumu)

Kopā:
PVN 21%:
Kopā ar PVN 21%:

32727,24

56551,96
11875,91
68427,87

Kopējā piedāvājuma cena vārdos EUR (bez PVN):
Piecdesmit seši tūkstoši pieci simti viens eiro un 96 centi.
2. Par pretendentu finanšu piedāvājumu izvērtēšanu pēc visizdevīgākā piedāvājuma
noteikšanas kritērijiem
------------------------------------------------Iepirkuma komisija, izvērtējot pretendentu SIA „OMICRON” un SIA „KEMEK
ENGINEERING” iesniegtos finanšu piedāvājumus pēc Cenu aptaujas nolikumā noteiktajiem
ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem, piemērojot izdevīguma punktu metodi
(Noteikumu 8.1.2.punkts), konstatējot, ka pretendentu finanšu piedāvājumi atbilst iepirkuma
noteikumu prasībām, pretendentu iesniegtajos finanšu piedāvājumos iekļautas visas prasītās izmaksas,
piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu un nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, nolemj:
1. Atzīt iepirkuma pretendenta SIA „OMICRON” iesniegto finanšu piedāvājumu par atbilstošu
iepirkuma noteikumu prasībām, apstiprinot piedāvājuma novērtējumu atbilstoši iepirkuma
noteikumu 8.1.puntā noteiktajiem visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem ar 92,96
punktiem;
2. Atzīt iepirkuma pretendenta SIA „KEMEK ENGINEERING” iesniegto finanšu piedāvājumu
par atbilstošu iepirkuma noteikumu prasībām, apstiprinot piedāvājuma novērtējumu atbilstoši
iepirkuma noteikumu 8.1.2 punktā noteiktajiem visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas
kritērijiem ar 70,02 punktiem;
3. Par iepirkuma rezultātiem
-----------------------------------------------Komisijas locekle Evita Gaide informē komisijas locekļus, ka viens no pieaicinātiem ekspertiem
Artūrs Maksis objektīvu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties iepirkuma komisijas sēdē, līdz ar to savu
vērtējumu ir iesniedzis elektroniskā veidā. Pilns Artūra Makša iesniegtais vērtējums pievienots sēdes
protokola 3.pielikumā.
Komisijas locekle Evita Gaide nolasa komisijas locekļiem Artūra Makša vērtējumu un
ierosinājumus:
1. Par piemērotāko uzskatīt SIA „OMICRON” iesniegtā piedāvājuma 1. un 2.pozīcijās minētās
preces (Pulsar Apeex XD 38 un Pulsar Quantum XQ 38), jo tehniskajā izpildījumā tās varbūt
ir nedaudz sliktākas, bet praksē tas neatsver otra pretendenta SIA „KEMEK
ENGINEERING” iesniegtā piedāvājuma 1. un 2.pozīcijās minēto preču cenu starpību;
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2. Par iesniegto piedāvājumu 3.pozīcijā minēto preci par piemērotāko atzīt SIA „KEMEK
ENGINEERING” iesniegto piedāvājumu (N-14 Gen 2 +Sdi, Armasight), jo šim modelim ir
aizsardzība no optoelektrioniskā pastiprinātāja pārgaismošanas.
Artūra Makša ieteikums tika izskatīts, taču komisijas locekļi un klātienē pieaicinātie eksperti
vienojās, ka ierobežotu finanšu līdzekļu dēļ, kā arī to ka pamatojoties uz iepirkuma nolikuma
2.3.punktu, priekšroka dodama SIA „OMICRON” iesniegtajam piedāvājumam, kas ir ekonomiski
izdevīgākās, tiek nodrošināti īsākie preces piegādes termiņi, ilgāks garantijas termiņš (36 mēneši) un
īsāks nekvalitatīvas preces nomaiņas un remonta termiņš, kā arī papildus preču komplektācijas
elementi.
Iepirkuma komisija, izskatot iepirkuma pretendentu iesniegtos piedāvājumus (sk. sēdes protokola
4.pielikumu, konstatēja:
Visizdevīgāko piedāvājumu no iesniegtajiem piedāvājumiem, ir iesniedzis iepirkuma pretendents SIA
„OMICRON”, piedāvājums atbilst iepirkuma prasībām. Pārbaudot informāciju publiskajās datu bāzēs
(izdrukas pielikumā), konstatēts, ka SIA „OMICRON” nav pasludināts maksātnespējas process,
apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu un tas netiek
likvidēts, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro, nolemj:
1. Pieprasīt no SIA „OMICRON” 10 darba dienu laikā iesniegt iepirkuma komisijai visu preču
paraugus, lai veikto to testēšanu reālos mācību apstākļos;
2. Pozitīva iesniegto preču parauga testa gadījumā pieņemt SIA „OMICRON”, reģ. Nr.
40103272028, piedāvājumu un slēgt iepirkuma līgumu par Infrasarkanā diapazona iekārtu
iegādi Latvijas Republikas Zemessardzei mācību procesa nodrošināšana saskaņā ar iesniegto
piedāvājumu par kopējo iepirkuma summu un no tā izrietošo preču daudzumu, kas atbildīs
saziedotajai summai līguma slēgšanas dienā un Zemessardzes atbalsta kampaņas noslēguma
dienā:
3. Ja SIA „OMICRON” iesniegtie preces paraugi neizturēs praktiskās pārbaudes testu veikt otra
pretendenta SIA „KEMEK ENGINEERING” preces paraugu pieprasīšanu un testēšanu reālos
mācību apstākļos.
Par lēmuma, ar kuru tiek noteikts iepirkuma uzvarētājs, apstiprināšanu
-----------------------------------------------Galīgais lēmums tiek pieņemts 10 dienu laikā, pēc atzinuma par preču testa rezultātiem
saņemšanas.
Pielikumā: 1. SIA KEMEK ENGINEERING iesniegtā piedāvājuma, kopija uz 11 lapām;
2. SIA „OMICRON” iesniegtā piedāvājuma, kopija uz 17 lapām;
3. Pieaicinātā eksperta Artūra Makša vērtējuma, kopija uz 1 lapas;
4. Pretendentu vērtējums uz 1 lapas.
Sēde slēgta plkst. 1130
Komisijas priekšsēdētājs

( paraksts )

T. Baumanis

Komisijas locekļi

( paraksts )

E. Gaide

( paraksts )

J. Ķiploks

( paraksts )

E. Gaide

Protokolists
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Biedrības “Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO)”
„Infrasarkanā diapazona iekārtu iegāde”
IEPIRKUMA KOMISIJAS
sēdes protokola 4.pielikums.
Pretendentu novērtējums pēc ekonomiski visizdevīgākā piedāvājuma (Cenu aptaujas nolikuma
8.1.2.punkta)
SIA „OMICRON
Cenas novērtējums - 63.96 punkti

Cenas novērtējums - 50.02 punkti

Aprēķins:
Saziedotie un ekipējuma iegādei pieejamie līdzekļi
uz 03.08.2016 – 62522,71 EUR

Aprēķins:
Saziedotie un ekipējuma iegādei pieejamie līdzekļi
uz 03.08.2016 – 62522,71 EUR

Kopējā piedāvājuma summa 68427,87 EUR,

Kopējā piedāvājuma summa 87488,32 EUR,

no kuriem LATO pieejamie līdzekļi ir 91,37%
* 70 punkti.

no kuriem LATO pieejamie līdzekļi ir 71,
46% * 70 punkti.

Garantijas laiks – 36 mēneši – 10 punkti
Parametru punktu skaits – 19 punkti

Garantijas laiks – 24 mēneši – 0 punkti
Parametru punktu skaits – 20 punkti (22)

Parametru punktu skaits (lielāks par norādīto) 1.

Parametru punktu skaits (lielāks par norādīto) 1.

precei:
1.3
1.4
2.2
2.4
5.1

precei:

5.3

4.3

____________
6 punkti

Parametru punktu skaits (lielāks par norādīto) 2.
precei:
1.2
1.3
1.4
2.2
2.3
4.3
5.1

5.3
____________
8 punkti

Parametru punktu skaits (lielāks par norādīto) 3.
precei:
1.2
1.4
1.6
2.4
4.3

5.3
_____________
5 punkti

SIA „KEMEK ENGINEERING”

1.1
1.2
1.4
2.2
2.4
5.1

5.3
____________
8 punkti

Parametru punktu skaits (lielāks par norādīto) 2.
precei:
1.1
1.2
1.4
2.2
2.3
4.3

5.3
____________
7 punkti

Parametru punktu skaits (lielāks par norādīto) 3.
precei:
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
2.3

2.4
_____________
7 punkti

Kopējais punktu skaits – 92,96 punkti

Kopējais punktu skaits – 70,02 punkti
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