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I VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: LU CFI 2012/18/ERAF 

1.2. PASŪTĪTĀJS 
Pasūtītāja nosaukums LU Cietvielu fizikas institūts, LU aģentūra 

(turpmāk tekstā – LU CFI) 
Adrese Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija 
Reģ. Nr. LV90002124925 
Tālruņa Nr. +371 67187816 
Faksa Nr. +371 67132778 
e-pasta adrese ISSP@cfi.lu.lv 
Mājas lapas adrese www.cfi.lu.lv 
Kontaktpersona Iepirkuma komisijas sekretārs Jānis Pinnis 
Tālruņa Nr. +371 67260545, +371 29680881 
Faksa Nr. +371 67132778 
e-pasta adrese Janis.Pinnis@cfi.lu.lv 
Darba laiks 8:30-17:00 

1.3. Iepirkuma priekšmets 
Transmisijas elektronu mikroskopa piegāde.  
(Transmisijas elektronu mikroskopam pie 200 kV jānodrošina līniju izšķirtspēja ≤ 0.12 nm) 

CPV kods: 38511000-0.  

Par šo iepirkuma priekšmetu notika konkursa LUCFI 2012/5/ERAF 1.daļa, kura beidzās bez 
rezultāta. Konkursa nolikums vēl ir pieejams interneta adresē www.cfi.lu.lv/iepirkumi . 

1.4. Līguma izpildes vieta – LU CFI telpas, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, Latvijā. 

1.5.  Termiņi  
Aktivitāte Datums Laiks** 

Pēdējais termiņš papildu informācijas 
pieprasīšanai no pasūtītāja* 

*  

Pēdējais termiņš skaidrojumu sniegšanai 
ieinteresētajām personām 

07.07.2012.  

Pēdējais termiņš pieteikumu iesniegšanai 13.07.2012. 10:00 
Uzaicinājumu uz sarunām izsūtīšana 17.07.2012. (orientējoši)  
Paziņojuma par sarunu procedūras rezultātiem 
nosūtīšana  

31.07.2012. (orientējoši)  

Līguma noslēgšana 15.08.2012. (orientējoši)  
Līguma izpildes pabeigšana 12 līdz 24 mēnešu laikā*** 

no līguma noslēgšanas 
 

*Papildu informācijas pieprasīšanas laiks šeit nozīmē laiku, kad jautājums rakstiskā formā ir 
kļuvis pieejams pasūtītājam (ir saņemta vēstule, fakss vai e-pasta vēstule). Papildu informācijas 
par nolikumu pieprasījums LU CFI iepirkumu komisijai (turpmāk tekstā – Komisija) jāiesniedz 
laikus, ņemot vērā, ka Komisija nav tiesīga sniegt papildu informāciju vēlāk kā 6 (sešas) dienas 
pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

** Latvijas laiks. 

***Līguma izpildes pabeigšana ir paredzēta 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, ja 
Pasūtītāja rīcībā uz to brīdi būs iekārtu uzstādīšanai piemērotas telpas. Ja šādu telpu nebūs, 
piegādes datums tiks precizēts 3 mēnešus pirms plānotās piegādes: līguma izpildes pabeigšana 
tiks atlikta līdz laikam, kad atbilstošas telpas būs sagatavotas, bet ne ilgāk kā 24 mēnešus no 
līguma noslēgšanas. 
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1.6. Iepirkuma metode. Šī iepirkuma metode ir sarunu procedūra atbilstoši Latvijas Republikas 
„Publisko iepirkumu likuma” 62.panta 1.daļas 1.punktam.  

1.7. Iepirkumu komisija. Konkursu organizē Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, 
LU aģentūras iepirkumu komisija (turpmāk tekstā arī Komisija), kas izveidota ar LU CFI 
direktora rīkojumu nr. 5-v no 20.02.2012. (paragrāfs 2). 

1.8. Finansējums. Iepirkums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta „Nanostrukturēto un 
daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra 
zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) 
ietvaros. 

 

II   PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. Prasības attiecībā uz pieteikuma saturu. 

2.1.1. Pieteikumam jāatbilst šajā nolikumā ietvertajām prasībām un jāsastāv no: 

1) Pieteikuma vēstules dalībai sarunu procedūrā, kas jāaizpilda uz šā nolikuma pielikuma 
Nr.1. veidlapas; 

2) Kandidāta kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem (skatīt šā nolikuma III nodaļu). 

2.1.2. Pieteikumu paraksta paraksttiesīga vai attiecīgi pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta 
pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 
apliecināta pilnvarojuma kopija. 

2.1.3. Pieteikuma dokumentiem jābūt sastiprinātiem kopā tādā veidā, lai nebūtu iespējams 
aizvietot vai izņemt pieteikuma lapas; lapām jābūt numurētām. 

2.1.4. Pieteikums jāsastāda latviešu vai angļu valodā, atbilstoši lietvedības prasībām, 2 (divos) 
eksemplāros papīra formātā:  

1) Oriģināls (ar norādi „Oriģināls”) – 1 gab., 

2) Kopija (ar norādi „Kopija”) – 1 gab. 
2.2. Pieteikuma iesniegšanas vieta un kārtība: Kandidāti pieteikumus var iesniegt līdz punktā 1.5. 
noteiktajam datumam un laikam LU CFI Sekretariātā – 204. telpā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, 
Rīgā, LV-1063, darba dienās no 8:30 līdz 17:00. 

Pieteikumu var iesūtīt ar ierakstītu vēstuli, ar kurjera pastu vai nogādāt personiski. 

Abi pieteikuma eksemplāri jāiesniedz (jānosūta) vienā aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē. Uz 
aploksnes jānorāda sekojoša informācija: 

1) Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Universitātes aģentūra  
Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063, Latvija 

2) Kandidāta nosaukums un adrese 

3) atzīme „Sarunu procedūrai „Transmisijas elektronu mikroskopa piegāde” (LU CFI 
2012/18/ERAF)”. 

2.3. Pieteikumu atvēršanas sanāksme nav paredzēta. 

2.4. Uzaicināšana uz sarunām: Visiem Kandidātiem, kuri atbildīs kavalifikācijas prasībām, tiks 
nosūtīts Uzaicinājums uz sarunām. Uzaicinājumam būs pievienota Tehniskā specifikācija un 
Līguma projekts. 
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III  KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN KANDIDĀTU ATLASE 

3.1. Kandidāta izslēgšanas nosacījumi 
Pasūtītājs izslēdz Kandidātu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja: 

3.1.1. Kandidāts nav reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām;  

3.1.2. Kandidāts vai Kandidāta amatpersona ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu 
par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura 
noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta 
ceturtās daļas 1. punktā noteiktos gadījumus);  

3.1.3. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: a) 
viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā 
uzturas nelikumīgi, b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, 
ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu nodarbināšana bez rakstveida 
darba līguma noslēgšanas (izņemot Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 1. un 2. 
punktā noteiktos gadījumus);  

3.1.4. Kandidāts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 
vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai 
horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 
konkurences tiesību pārkāpumu, Kandidātu ir atbrīvojusi no naudas soda (izņemot Publisko 
iepirkumu likuma 39. panta ceturtās daļas 3. punktā noteiktos gadījumus); 

3.1.5. ir pasludināts Kandidāta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Kandidāta 
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Kandidāta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz 
līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Kandidāts būs likvidēts (pasūtītājs Publisko 
iepirkumu likuma 39. panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos var lemt par Kandidāta 
neizslēgšanu no iepirkuma procedūras saskaņā ar šo punktu);  

3.1.6. Kandidātam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), ir nodokļu 
parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā 
valstī pārsniedz 100 latus;  

3.1.7. Kandidāts sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 
sniedzis pieprasīto informāciju;  

3.1.8. Uz kandidāta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām, ir attiecināmi punktos 3.1.1.-3.1.7. minētie nosacījumi. 

3.2. Lai Komisija varētu izvērtēt Kandidātu saskaņā ar punktu 3.1., līdz ar pieteikuma 
vēstuli Kandidāts iesniedz sekojošus dokumentus: 

3.2.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Kandidāts 
reģistrēts, izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka 
Kandidātam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;  

3.2.2. Izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka 
kandidātam un punktā 3.1.8. minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā 
atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;  
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3.2.3. Izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātam un punktā 3.1.8. 
minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā 
ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 100 latus. 

3.3. Informācija par Kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli 
3.3.1. Kandidāta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim jāatbilst šādiem nosacījumiem: 
Kandidāta gada vidējam finanšu apgrozījumam līdzvērtīgu preču (iekārtu) piegādes jomā pēdējo 
3 (trīs) gadu laikā jāpārsniedz iekārtas, kuru Kandidāts paredz piegādāt šim iepirkumam, cena. 

3.3.2. Lai varētu izvērtēt Kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli, līdz ar piedāvājumu 
Kandidāts iesniedz izziņu par Kandidāta gada vidējo finanšu apgrozījumu līdzvērtīgu preču 
(iekārtu) piegādes jomā pēdējo trīs gadu laikā. Kandidāts, kurš darbojas mazāk nekā 3 gadus, 
iesniedz izziņu par savas darbības periodu. 

3.4. Informācija par Kandidāta iespējām 
3.4.1. Kandidāta iespējām piegādāt zinātniskās iekārtas jāatbilst šādiem nosacījumiem:  

3.4.1.1. Kandidātam ir pieredze līdzvērtīgu preču (iekārtu) piegādē. Vismaz vienas veiktās 
piegādes līgumcena pārsniedz iekārtas, kuru Kandidāts paredz piegādāt šim iepirkumam, cenu; 

3.4.1.2. Kandidāta rīcībā ir piedāvātās iekārtas uzstādīšanai un garantijas un pēc garantijas 
remontu nodrošināšanai nepieciešamais personāls; 

3.4.1.3. Piedāvātās iekārtas ražotājs ir pilnvarojis Kandidātu iepirkuma periodā piegādāt 
piedāvāto iekārtu Latvijā, uzstādīt to, veikt iekārtas tehnisko pārbaudi un garantijas apkalpošanu.  

3.4.2. Lai varētu izvērtēt Kandidāta iespējas, līdz ar piedāvājumu Kandidāts iesniedz: 

3.4.2.1. Kandidāta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veikto līdzvērtīgu preču (iekārtu) 3 līdz 5 lielāko 
piegāžu sarakstu atbilstoši šī nolikuma 2. Pielikumam; 

3.4.2.2. Atsauksmes par vismaz 3 (trīs) 3.4.2.1. punktā minētajām Kandidāta veiktajām 
piegādēm pēdējo trīs gadu laikā; 

3.4.2.3. Kandidāta tehniskā personāla, ko paredzēts izmantot iekārtas uzstādīšanā un garantijas 
nodrošināšanā, sarakstu atbilstoši šī nolikuma 3. Pielikumam (sarakstam pievieno kvalifikāciju 
apliecinošo dokumentu kopijas); 

3.4.2.4. Ražotāja izsniegtu dokumentu, kas apliecina Kandidāta tiesības iepirkuma periodā 
piegādāt piedāvāto iekārtu Latvijā, uzstādīt to, veikt iekārtas tehnisko pārbaudi un garantijas 
apkalpošanu. Netiks atzīti šo tiesību pārpilnvarojumi, ja vien tos nav paredzējis ražotājs. 
Minētajā dokumentā ražotājam jānorāda alternatīva garantijas nodrošināšanai (garantiju 
nodrošināt uzņemas pats ražotājs vai nodrošina to caur citu partneri), ja Kandidāts to nespēj 
nodrošināt (piemēram, maksātnespējas/bankrota gadījumā); 

3.4.2.5. Ja Kandidāts pieaicina apakšuzņēmēju, tad Kandidāts iesniedz dokumentālu 
apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam 
nododamo darbu apjomu. 

3.5. Papildus informācija 
3.5.1. Ja informācija, ko Kandidāts sniedzis saskaņā ar šā nolikuma punktiem 3.2., 3.3. un 3.4. 
nav pietiekama, lai konstatētu, vai uz Kandidātu attiecas šā nolikuma punktā 3.1 minētie 
nosacījumi, vai lai novērtētu Kandidāta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējas, 
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pretendents izskaidro sniegto informāciju vai iesniedz papildus 
informāciju minētajos punktos noteiktajos ietvaros. 

3.6. Izslēgšana no dalības iepirkuma procesā 
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3.6.1. Ja uz Kandidātu attiecas šā nolikuma punktā 3.1 minētie nosacījumi vai arī tā 
saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst šā nolikuma punktu 3.3. un 3.4. 
nosacījumiem, Pasūtītājs pieņem lēmumu par Kandidāta izslēgšanu no turpmākās dalības 
iepirkuma procedūrā. 

3.6.2. Ja Kandidāts pieprasa, lai Pasūtītājs izskaidro lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šā 
nolikuma punktu 3.6.1., Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz 
rakstveidā šā lēmuma pamatojumu. 

IV   KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
4.1. Kandidātu atlasi veic ar LU Cietvielu fizikas institūta direktora rīkojumu izveidota 
iepirkumu komisija (Komisija).  

4.2. Komisija Kandidātu atlasi veic saskaņā ar Kandidātu atlases nolikumā noteiktajām 
kvalifikācijas prasībām. 

4.3. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa 
Kandidātam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu tā kopiju. 

4.4. Komisija var izdarīt izmaiņas nolikumā vai pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu. Šī 
informācija tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā (www.cfi.lu.lv/iepirkumi).  

4.5. Ja Kandidāta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir nepietiekoša, Komisija var 
pieprasīt papildus informāciju, nosakot iesniedzamās informācijas iesniegšanas termiņu un vietu. 

4.6. Ja Kandidāts neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija 
Kandidāta kvalifikāciju vērtē pēc tiem dokumentiem, kas iekļauti pieteikumā.  

4.7. Komisija patur sev tiesības jebkurā laikā pārtraukt procedūru, neizvēloties nevienu no 
Kandidātiem. 

4.8. Pēc Kandidātu atlases veikšanas komisija atlasītajiem Kandidātiem izsūta Uzaicinājumus uz 
sarunām. Uzaicinājumam tiek pievienota Tehniskā specifikācija un Līguma projekts. 
Noraidītajiem kandidātiem komisija paziņo rezultātus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma 
pieņemšanas. 

V     KANDIDĀTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Piedalīšanās sarunu procedūrā ir Kandidāta brīva griba.   

5.2. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai šajā sarunu procedūrā, Kandidātam visā pilnībā ir 
jāpieņem un ir jābūt gatavam pildīt šīs sarunu procedūras nolikuma un normatīvo aktu prasības 
par publisko iepirkumu. 

5.3. Kandidātam ir tiesības pārsūdzēt komisijas pieņemto lēmumu likumā „Publisko iepirkumu 
likums” noteiktajā kārtībā. 
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Sarunu procedūras Nr. LU CFI 2012/18/ERAF „Transmisijas elektronu mikroskopa piegāde”  
kandidātu atlases nolikums 

 
AIZPILDA KANDIDĀTS noformējot uz iestādes veidlapas 
 

Kandidātu atlases nolikuma pielikums Nr. 1  
Iepirkumam „Transmisijas elektronu mikroskopa piegāde” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU CFI 2012/18/ERAF 
 

PIETEIKUMA VĒSTULE DALĪBAI SARUNU PROCEDŪRĀ 
 
Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, LU aģentūra 
Iepirkums Nr: LUCFI/2012/18/ERAF _______________________________ 

/Datums/ 
 

Iepirkuma nosaukums:  
„Transmisijas elektronu mikroskopa piegāde” 

(Projekta ID Nr.: 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) 
 

Iepazinušies ar sarunu procedūras kandidātu atlases nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, 
apliecinam, ka spējam piegādāt un 12 līdz 24 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas uzstādīt 
Transmisijas elektronu mikroskopu, kas pie 200 kV nodrošina līniju izšķirtspēja ≤ 0.12 nm. 

Ar šo mēs apliecinam, ka vēlamies piedalīties sarunu procedūrā Nr LUCFI 2012/18/ERAF par 
Transmisijas elektronu mikroskopa piegādi un iesniedzam savus Kandidāta atlases dokumentus. 

 

Kandidāta nosaukums:  
Jurid.adrese  
Faktiskā adrese  
Reģ.Nr  
PVN maksātāja Nr.  
Tālrunis  
Fakss  
e-pasta adrese  
Interneta adrese  
Kontaktpersona  
Kontaktpersonas tālr. un e-pasts  

Pilnvarotās personas vārds, 
uzvārds, amats  

Pilnvarotās personas paraksts  
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Sarunu procedūras Nr. LU CFI 2012/18/ERAF „Transmisijas elektronu mikroskopa piegāde”  
kandidātu atlases nolikums 

 
 
AIZPILDA KANDIDĀTS 

Kandidātu atlases nolikuma pielikums Nr. 2  
Iepirkumam „Transmisijas elektronu mikroskopa piegāde” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU CFI 2012/18/ERAF 
 

 
Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veikto līdzvērtīgu preču (iekārtu) piegāžu saraksts 

(minēt 3-5 lielākās piegādes; pievienot pasūtītāju atsauksmes) 
 
 

Nr. Piegādes līguma īss 
raksturojums 

Piegādes 
līguma 
apjoms, 

LVL 

Pasūtītāja 
nosaukums, 

adrese 

Piegādes 
līguma 

uzsākšanas un 
pabeigšanas 

gads/ mēnesis 
     
     
     
     
     

 
 
Kandidāta pilnvarotā persona: 
 
___________________            _________________               ___________________ 
  /vārds, uzvārds/             /amats/                /paraksts/ 
 
______________, 2012.gada ___.________________ 
 /vieta/         /datums/ 
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Sarunu procedūras Nr. LU CFI 2012/18/ERAF „Transmisijas elektronu mikroskopa piegāde”  
kandidātu atlases nolikums 

 
 
AIZPILDA KANDIDĀTS 

Kandidātu atlases nolikuma pielikums Nr. 3  
Iepirkumam „Transmisijas elektronu mikroskopa piegāde” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU CFI 2012/18/ERAF 
 

Kandidāta tehniskā personāla, kuru paredzēts izmantot Transmisijas elektronu 
mikroskopa uzstādīšanai un garantijas un pēcgarantijas remontam, saraksts 

 
Vārds, uzvārds Ieņemamais 

amats 
Specialitāte, kvalifikācija, pieredze 

(pievienot kvalifikāciju apliecinošo dokumentu 
kopijas) 

   
   
   
 

Kandidāta pilnvarotā persona: 
 
___________________            _________________               ___________________ 
  /vārds, uzvārds/             /amats/                /paraksts/ 
 
______________, 2012.gada ___.________________ 
 /vieta/         /datums/ 
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