IZRAKSTS PAREIZS
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta
sarunu procedūras “Kvantu atslēgu pārraides (QKD – Quantum key distribution)
pētniecības testēšanas platformas piegāde” (id. Nr. LU MII 2019/02)
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Ziņojums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu
Nr.107 “Iepirkumu procedūru un meta konkursu norises kārtība” 180. punkta nosacījumiem.
Pasūtītāja nosaukums un adrese

Iepirkuma identifikācijas numurs
Iepirkuma procedūras veids un tās
izvēles pamatojums saskaņā ar
Publisko iepirkumu likuma 8. panta
septītās daļas punktu

Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts (turpmāk – LU MII)
Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459
LU MII 2019/02
Sarunu procedūra
Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas pirmo
punktu – atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi
Atklātais konkurss ar identifikācijas Nr. 2019/01
“Kvantu atslēgu pārraides (QKD – Quantum key
distribution) pētniecības testēšanas platformas piegāde”
beidzies bez rezultāta. Saskaņā ar Elektronisko
iepirkumu sistēmas (turpmāk- EIS) ģenerēto atvēršanas
sēdes protokolu 2019.gada 13. martā plkst.11:00 sistēmā
neviens pretendents nebija iesniedzis savu piedāvājumu.
Vienlaicīgi LU MII un EIS saņēma identiskus
piedāvājumus papīra formātā no Šveices firmas “ID
QUANTIQUE SA”, taču saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājuma dokumentu
iesniegšana papīra dokumentu veidā nebija pieļaujama.
Ņemot vērā, ka atklātā konkursā netika iesniegts neviens
piedāvājums un to, ka interesi par konkursu izrādīja tikai
Šveices firma “ID QUANTIQUE SA”, tad Iepirkuma
komisija nosūtīja uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu
sarunu procedūrā “ID QUANTIQUE SA”, kā vienīgajam
pretendentam, kurš, pēc esošās informācijas, varētu
nodrošināt līguma izpildi.

iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir Kvantu atslēgu pārraides (QKDQuantum key distribution) pētniecības testēšanas
platformas piegāde LU MII vajadzībām atbilstoši
tehniskajai specifikācijai.
CPV kods – 32260000-3 – Datu pārraides iekārta
Līguma izpildes laiks – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas
no līguma abpusējas parakstīšanas dienas
Iepirkuma Līgums tiks īstenots 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”
projekta
“Latvijas
Universitātes
pētniecības
infrastruktūras modernizācija un resursu koncentrācija
viedās specializācijas jomās” (vienošanās numurs
1.1.1.4/17/I/015) ietvaros, piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu.
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās
izveidošanas pamatojums

Uz sarunām uzaicināto piegādātāju
nosaukumi
Tā piegādātāja (vai piegādātāju)
nosaukums, ar kuru (vai kuriem)
nolemts slēgt iepirkuma līgumu

Piedāvātā līgumcena

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja: Rita Kučinska
Iepirkuma komisijas locekļi: Rihards Balodis – Bolužs,
Daina Briede, Lolita Inzelberga, Mārtiņš Kaškins, Vita
Matule
Iepirkuma komisijas sekretāre: Daina Briede
Komisija izveidota ar LU MII direktores 2018. gada 29.
augusta rīkojumu Nr. 31-v “Par LU MII iepirkumu
komisiju”
ID QUANTIQUE SA
Ņemot vērā, ka “ID QUANTIQUE SA” iesniegtais
piedāvājums atbilst visām sarunu procedūras nolikumā
izvirzītajām prasībām, ievērojot norādītos vērtēšanas
kritērijus, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par
uzvarētāju sarunu procedūrā atzīt “ID QUANTIQUE
SA” un piešķirt tam līguma slēgšanas tiesības par kvantu
atslēgu pārraides (QKD – Quantum key distribution)
pētniecības testēšanas platformas piegādi par kopējo
līgumcenu EUR 209 000,00.
EUR 209 000,00
(ko sastāda iekārta un tās piegāde un pirmā gada
garantija EUR 190 000,00, un otrā gada garantija EUR
19 000,00)
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