IZRAKSTS

LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTA
Iepirkumu komisijas sēdes
iepirkuma id.nr. LUCFI 2018/32/ERAF

Rīgā, 2018. gada 18.septembris plkst. 11:00.
Norises vieta: LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS.
Sēdē piedalās:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
Iepirkumu komisijas locekļi:

Iepirkumu komisijas sekretārs

Andris Krūmiņš
Donāts Millers
Mārtiņš Rutkis
Anatolijs Šarakovskis
Pēteris Kūlis
Ilona Heinrihsone

Iepirkumu komisijas izveidošanas pamats: direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v.
Protokolē: Ilona Heinrihsone
Dienas kārtība: Iepirkumu dokumentācijas izvērtējums un to apstiprināšana.
1.

Pirms Komisija uzsāk darbu, Komisijas locekļi Rutkis, Kūlis un Krūmiņš paraksta apliecinājumus par
interešu konflikta neesamību, jo konkursu uzsāka iepirkuma komisija citā sastāvā.

2.

Komisijas priekšsēdētājs informē, ka ERAF projekta nr. Nr.:1.1.1.4/17/I/002 „Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”, kas tiek īstenots Eiropas Savienības
Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt
ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras
attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana"
īstenošanas noteikumi” ietvaros, no sadarbības iestādes - Centrālā finanšu un līgumu aģentūras (CFLA)
2018.gada 14.septembrī saņemta vēstule nr.39-2-40/1163 (pielikumā), kurā CFLA, veicot Konkursa
nolikuma pirmpārbaudi, sniegusi atzinumu par konstatēto pārkāpumu (līguma projektā saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 60.panta otrās daļas 7.punktu) un neprecizitātēm nolikumā. Ņemot vērā
CFLA norādes, ir secināms, ka CFLA konstatētos pārkāpumus iespējams veikt, iestrādājot grozījumu
Konkursa nolikumā un/vai tā pielikumos un CFLA nav konstatējusi tādus pārkāpumus, kas būtu par
pamatu Konkursu pārtraukt.

3.

Komisijai ieteikumus, ņemot vērā CFLA atzinumu, par veicamajām izmaiņām ir iesniegusi LU CFI
juriste/iepirkumu speciāliste (pielikumā).

4.

Komisija ir atbilstošā sastāvā, lai izskatītu un izlemtu, kādas izmaiņas veicamas nolikumā un līguma
projektā. Komisija, ņemot vērā CFLA atzinumu un LU CFI juriste/iepirkumu speciālists ieteikumu,
nolemj veikt sekojošus grozījumus iepirkuma dokumentos:
1) lai gan nolikumā nav izvirzītas prasības personālam un piegādes parasti netiek nodotas
apakšuzņēmējiem, respektējot CFLA atzinumu (konstatētu pārkāpumu), papildināt līguma projekta

2
13.nodaļu ar nosacījumu sekojošā redakcijā:
“Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņa notiek saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma 62.pantā noteikto kārtību. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt
apakšuzņēmēju vai personāla nomaiņu vai jauna personāla iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami
īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un
dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pasūtītājs šo lēmumu Piegādātājam paziņo
rakstveidā”.
2) precizēt konkursa id.nr. 3.pielikumā.
5.

Ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 35.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra
noteikumu nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10.punktu1, paziņojuma par
izmaiņām publicēšanas pārskatīšanu Iepirkumu uzraudzības birojā (3 dd), Komisija lemj par
nepieciešamo piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu. Attiecīgi Komisija izlemj veikt
grozījumus nolikuma 1.10.1. , 1.11.1. un 1.11.3. nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu: 2018.gada
16.oktobris pl.11:00.

6.

Komisija uzdod par pienākumu Komisijas sekretārei sagatavot paziņojumus par izmaiņām publicēšanai
Iepirkumu uzraudzības biroja paziņojumu vadības sistēmā un sagatavot informāciju un grozītos
dokumentus publicēšanai LU CFI mājas lapā.

7.

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz.

Sēdes beigas 11:30
Pielikumā:
1. CFLA atzinums un LU CFI juristes/iepirkumu speciālistes ieteikumi uz 2 lapām.
3. Komisijas locekļu apliecinājumi uz 3 lapām.
4. Komisijas apstiprinātie grozījumi (nolikums, finanšu piedāvājuma un līguma projekts ar iezīmētām izmaiņām)
uz 11 lapām.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

Andris Krūmiņš

____________________

Iepirkuma komisijas locekļi:

Donāts Millers

____________________

Mārtiņš Rutkis

____________________

Pēteris Kūlis

____________________

Anatolijs Šarakovskis

____________________

Iepirkuma komisijas sekretārs

1

Ilona Heinrihsone _________________

Ja iepirkuma komisija izdara grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, piedāvājumu iesniegšanas
minimālais termiņš pēc dienas, kad paziņojumu par izmaiņām (…) ir vismaz puse no sākotnēji noteiktā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet ne īsāks par septiņām dienām

