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NORAKSTS

Latvijas Universitātes
atklāta konkursa
"Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām”
(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/10_ERAF)
 Iepirkumu komisijas sēdes
PROTOKOLS Nr.LU 2014/10_ERAF-12

Rīgā, 2014.gada 11.septembrī

Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A. Peičs.
Sēdē piedalās: Iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU rektora 2006.gada 22.jūnija rīkojumu Nr.1/162 „Par pastāvīgās iepirkuma komisijas sastāvu” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 22.07.2014.), turpmāk – Komisija, četru Komisijas locekļu sastāvā - Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs, Komisijas locekļi – G. Pavlova, V. Krastiņš, A. Poluektovs, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu.
Sēdi protokolē: Komisijas sekretāre A. Krūtmane.
Darba kārtībā: 
LU atklāta konkursa „Pētnieciskās aparatūras un programmatūras iegāde ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektu „Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība", „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģoju valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība" un „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vajadzībām” (turpmāk – Konkurss) rezultātu pārvērtēšana iepirkuma priekšmeta 3.lotē „Papildus aprīkojums superaugstas izšķirtspējas spektrālo mērījumu un datu apstrādes kompleksa ar infrasarkano Furjē transformāciju spektrometru Bruker IFS-125 modernizācijai un iespēju paplašināšanai”. 
	Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs informē Komisijas locekļus par to, ka Konkursa pretendents OÜ „Bruker Baltic” ir atkārtoti iesniedzis Komisijai šādas attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņas (reģistrētas Latvijas Universitātē 09.09.2014. ar Nr.1323), kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, tajā skaitā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2. un 3.punktā iekļautie pretendenta izslēgšanas nosacījumi. apliecināt atbilstību PIL 39.¹ panta regulējumam saskaņā ar PIL 39.¹ panta desmitās un divpadsmitās daļas regulējumu (ievērojot arī PIL 37.panta trešās daļas regulējumu): 
	Igaunijas Nodokļu un Muitas pārvaldes 01.09.2014. apliecinājums Nr.8-8.1/51013, ka nav nodokļu parādu; 
	Harju Apgabaltiesas Kentmanni tiesu nama 03.09.2014. apliecinājums Nr.116, ka OÜ „Bruker Baltic” nav bankrotējis un nav reģistrēti maksātnespējas procesi; 
	Sodāmības reģistra 02.09.2014. paziņojums, ka OÜ „Bruker Baltic” nav krimināli sodīta, kā arī persona Vladimirs Smirnovs (OÜ „Bruker Baltic” valdes loceklis) nav krimināli sodīta); 
	Igaunijas konkurences uzraudzības iestādes 01.09.2014. apliecinājums Nr.5.1-4/14-0045-142, ka līdz 01.09.2014. nav bijuši nekādi lēmumi par OÜ „Bruker Baltic” rīcību, ar kuru OÜ „Bruker Baltic” tiktu atzīta par vainīgu darbībās saistītās ar konkurences likumdošanas pārkāpumiem vai citādi pārkāpusi Igaunijas konkurences likumu;

Darba inspekcijas 02.09.2014. apstiprinājums Nr.1.4-1/1191-1, ka attiecībā uz OÜ „Bruker Baltic” Darba inspekcijas datu bāzē nav ierakstu par OÜ „Bruker Baltic” darba likumdošanas pārkāpumiem.
 	Komisija izskata OÜ „Bruker Baltic” iesniegtos dokumentus un konstatē, ka no iesniegtās dokumentācijas ir konstatējama informācija, kas viennozīmīgi apliecina to, ka uz pretendentu OÜ „Bruker Baltic” nav attiecināmi PIL 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi, tajā skaitā PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2. un 3.punktā iekļautie pretendenta izslēgšanas nosacījumi. 
Komisija, ņemot vērā iesniegtos iepriekšminētos dokumentus, pārvērtēja Konkursa rezultātus iepirkuma priekšmeta 3.lotē „Papildus aprīkojums superaugstas izšķirtspējas spektrālo mērījumu un datu apstrādes kompleksa ar infrasarkano Furjē transformāciju spektrometru Bruker IFS-125 modernizācijai un iespēju paplašināšanai” un vienbalsīgi nolēma:
1) atstāt negrozītu Komisijas 2014.gada 15.jūlija lēmumu par Konkursa rezultātiem iepirkuma priekšmeta 3.lotē, ar kuru OÜ „Bruker Baltic” atzīta par uzvarētāju Konkursa 3.lotē un piešķirtas līguma slēgšanas tiesības; 
2) nosūtīt Konkursa pretendentam paziņojumu par augstāk minēto Komisijas lēmumu;
3) Komisijai iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par šī iepirkuma procedūras rezultātiem iepirkuma priekšmeta 3.lotē.



Citu jautājumu, iebildumu vai labojumu nav.

Komisijas priekšsēdētājs:                                _________/paraksts/_________/Atis Peičs/

Komisijas locekļi:	                                                                      ________/paraksts/_________/Genovefa Pavlova/


_______/paraksts/__________/Valdis Krastiņš/


	_______/paraksts/_________/Aleksandrs Poluektovs/

	
Komisijas sekretāre:				_______/paraksts/_________/Antra Krūtmane/







