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Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 

(pasūtītāja nosaukums) 

 

nod.maks.reģ. Nr. LV90002124925, Ķengaraga ielā 8, 

Rīgā , LV-1063, tālr. 67187816, fakss 67132778 
 

 

 

 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā organizēts iepirkums 

 

" Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI " 
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums) 

 

Identifikācijas Nr. LUCFI 2016/16 
 

 

Piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas  

PROTOKOLS  

 

Datums: 08.12.2016 

Laiks: 17:00 

 

Vieta (adrese): 

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, Rīga 

 

Darba kārtība: Lēmumu pieņemšana par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu 

  

KOMISIJAS SASTĀVS:  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:    Andris Krūmiņš   ________________ 

Iepirkumu komisijas locekļi:   

   Mārtiņš Rutkis   ________________ 

   Anatolijs Šarakovskis  ________________ 

   Pēteris Kūlis   ________________ 

Iepirkumu komisijas sekretārs   Gints Rieksts   ________________ 

 

Iepirkuma norise: 
 

1. Komisijas locekļi pārliecinās, ka ir pilnā sastāvā un uzsāk darbu. Komisijas priekšsēdētājs 

informē klātesošos, ka nepieciešams turpināt piedāvājumu vērtēšanu un jāpieņem lēmums par 

iepirkuma rezultātiem, lai varētu katrā iepirkuma priekšmeta daļā piešķirt pretendentiem 

līguma slēgšanas tiesības. 

2. Komisijas priekšsēdētājs informē klātesošo komisiju, ka ir saņemti visi pieprasītie dokumenti 

no EIS sistēmas par visiem trim pretendentiem, kā arī veikta visu piedāvājumu izvērtēšana. 

3. Komisijas locekļi saskaņā ar iepirkuma nolikumā minēto kārtību un atbilstoši izslēgšanas 

nosacījumiem rūpīgi izvērtē saņemtās izziņas. Komisija secina, ka Publisko iepirkumu likuma 

82. panta piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi uz pretendentiem Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia" [40103648320], Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Optek" [50103720111], Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEMICOM" [40003729305], 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" [40002012606], Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Labochema Latvija" [40003925979]: nav attiecināmi. 
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4. Komisijas locekļi saskaņā ar iepirkuma nolikumā minēto kārtību un atbilstoši piedāvājuma 

vērtēšanas nosacījumiem un prasībām, secina, ka Pretendentu (Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Biotecha Latvia" [40103648320], Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optek" 

[50103720111], Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEMICOM" [40003729305], Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "FANEKS" [40002012606], Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Labochema Latvija" [40003925979]) iesniegtie piedāvājumi ir atbilstoši iepirkuma nolikuma 

prasībām. 

5. Iepirkuma komisija atkārtoti apkopo informāciju par visiem pretendentiem, ņemot vērā iepriekš 

konstatēto un protokolos aprakstīto: 

 

5.1. Iepirkuma priekšmeta 1 (pirmā) daļa- Ķīmikāliju un inventāra piegāde pētniecības vajadzībām: 

Nr.p.k. 
PRETENDENTS / 

REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Labojumi- 

aritmētiskā 

kļūda 

Iepirkuma 

priekšmeta 

daļas Nr. 

Izvēles pamatojums/ 

noraidīšanas iemesls 

1. Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

"Biotecha Latvia" 

[40103648320] 

24102.32 8456.77 Kļūdas nav 

konstatētas 

I.daļa Zemākā cena 

2 SIA “Labochema 

Latvija” 

Reģ.Nr.40003925979 

24419.25 

 

Labojums- 

24436.25 

10272.45 

 

 

Kļūda 

konstatēta 

52 .pozīcijā 

un 

kopsummā 

I.daļa Otra zemākā cena 

 

 

5.2. Iepirkuma priekšmeta 2 (otrā) daļa- Elektroniko preču piegāde pētniecības vajadzībām 

Nr.p.k. 
PRETENDENTS / 

REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Labojumi- 

aritmētiskā 

kļūda 

Iepirkuma 

priekšmeta 

daļas Nr. 

Izvēles 

pamatojums/ 

noraidīšanas 

iemesls 

1. 
SIA “Biotecha Latvia” 

Reģ..Nr.40103648320 

9800.00 4500.00 NAV II.daļa Zemākā cena 
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2. 
SIA “OPTEK” 

Reģ.Nr. 50103720111 

15471.00 13311.00 NAV II.daļa Pretendenta 

iesniegtajā 

piedāvājumā otrā un 

trešā pozīcija 

neatbilst tehniskajai 

specifikācijai, 

respektīvi, Ksenona 

loka lampas 

nomilānstrāva nav 

atbilstoša  vismaz 

20 Amp. un 

Ksenona loka 

lampas barošanas 

avots ar pastāvīgā 

enerģijas patēriņa 

režīmu svars un 

izmēri nav atbilstoši 

tehniskajā 

specifikācijā 

minētajam. 

Pretendents tiek 

noraidīts, jo 

iesniegtais 

piedāvājums 

neatbilst iepirkuma 

nolikuma tehniskās 

specifikācijas 

prasībām. 

 

 

 
5.3. Iepirkuma priekšmeta 3 (trešā) daļa- Optikas materiālu piegāde pētniecības vajadzībām; 

Nr.p.k. 
PRETENDENTS / 

REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Labojumi- 

aritmētiskā 

kļūda 

Iepirkuma 

priekšmeta 

daļas Nr. 

Izvēles 

pamatojums/ 

noraidīšanas 

iemesls 

1 
SIA “Biotecha Latvia” 

Reģ..Nr.40103648320 

1553.95 1403.80 NAV III.daļa Otra zemākā cena 

2 
SIA “OPTEK” 

Reģ.Nr.50103720111 

1278.00 1173.00 Saskaitīta 

summa 

kopā, jo 

nebija 

piedāvājumā 

norādīta 

III.daļa Zemākā cena 
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5.4. Iepirkuma priekšmeta 4 (ceturtā) daļa- Oglekļu plēvju iegāde pētniecības nolūkam 

Nr.p.k. 
PRETENDENTS / 

REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Labojumi- 

aritmētiskā 

kļūda 

Iepirkuma 

priekšmeta 

daļas Nr. 

Izvēles 

pamatojums/ 

noraidīšanas 

iemesls 

1 

SIA “Faneks” 

Reģ.Nr.40002012606 

1743.22 986.86 NAV IV.daļa Zemākā cena  

2 

SIA “Labochema Latvija” 

Reģ.Nr.40003925979 

2525.19 1445.34 NAV IV.daļa Otra zemākā cena 

 
5.5. Iepirkuma priekšmeta 5 (piektā) daļa- Dažādu inventāru un materiālu piegāde 

Nr.p.k. 
PRETENDENTS / 

REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Labojumi- 

aritmētiskā 

kļūda 

Iepirkuma 

priekšmeta 

daļas Nr. 

Izvēles 

pamatojums/ 

noraidīšanas 

iemesls 

1 

SIA “Faneks” 

Reģ.Nr.40002012606 

675,85 562.21 NAV V.daļa Zemākā cena  

2 

SIA “Labochema Latvija” 

Reģ.Nr.40003925979 

839.08 720.73 NAV V.daļa Otra zemākā cena 

 
5.6. Iepirkuma priekšmeta 6 (sestā) daļa- Tīrtelpu vajadzībām nepieciešamā inventāra piegāde. 

Nr.p.k. 
PRETENDENTS / 

REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Labojumi- 

aritmētiskā 

kļūda 

Iepirkuma 

priekšmeta 

daļas Nr. 

Izvēles 

pamatojums/ 

noraidīšanas 

iemesls 

1 

SIA “Faneks” 

Reģ.Nr.40002012606 

3981.08 120.35 NAV VI.daļa Otra zemākā cena  

2 

SIA “Semicom” 

Reģ.Nr.40003729305 

3622.31 117.18 NAV VI.daļa Zemākā cena 
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6. Komisija, ņemot vērā veikto visu pretendentu, iesniegtos piedāvājuma izvērtējumus un 

pamatojoties uz Iepirkuma nolikuma 5.3.punktā ( 5.3.punkts. Iepirkuma komisija izvēlas katrā 

iepirkuma priekšmeta daļā piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 

visām nolikuma prasībām. Iepirkumu komisija vērtējot zemāko cenu, vērtē un salīdzina visu 

iesniegto pretendentu iesniegto cenu kopā bez PVN par 1 (vienu) vienību (minimālais 

daudzums)) noteikto, kā arī saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta devītās daļas 

regulējumu, vienbalsīgi nolemj: 

1) atzīt sekojušus pretendentus par uzvarētājiem Iepirkumā Pētniecības izejmateriālu un 

laboratorijas inventāra piegāde LU CFI, jo to piedāvājumi atbilst Iepirkuma nolikuma 

prasībām un ir ar viszemāko cenu katrā no iepirkuma priekšmeta daļām, un piešķirot šiem 

pretendentiem līguma slēgšanas tiesības:  

 

Iepirkuma priekšmeta 1 (pirmā) daļa- Ķīmikāliju un inventāra piegāde pētniecības vajadzībām: 

Nr.p.k. PRETENDENTS / REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Izvēles pamatojums/ 

noraidīšanas iemesls 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha 

Latvia" [40103648320] 

24102.32 8456.77 Zemākā cena 

 

 

Iepirkuma priekšmeta 2 (otrā) daļa- Elektroniko preču piegāde pētniecības vajadzībām 

Nr.p.k. PRETENDENTS / REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Izvēles 

pamatojums/ 

noraidīšanas 

iemesls 

1. 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia" 

[40103648320] 

9800.00 4500.00 Zemākā cena 

 

Iepirkuma priekšmeta 3 (trešā) daļa- Optikas materiālu piegāde pētniecības vajadzībām; 

Nr.p.k. PRETENDENTS / REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Izvēles 

pamatojums/ 

noraidīšanas 

iemesls 

2 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optek" 

[50103720111] 

1278.00 1173.00 Zemākā cena 
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Iepirkuma priekšmeta 4 (ceturtā) daļa- Oglekļu plēvju iegāde pētniecības nolūkam 

Nr.p.k. PRETENDENTS / REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Izvēles 

pamatojums/ 

noraidīšanas 

iemesls 

1 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" 

[40002012606] 
1743.22 986.86 Zemākā cena  

 
Iepirkuma priekšmeta 5 (piektā) daļa- Dažādu inventāru un materiālu piegāde 

Nr.p.k. PRETENDENTS / REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Izvēles 

pamatojums/ 

noraidīšanas 

iemesls 

1 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" 

[40002012606] 

675,85 562.21 Zemākā cena  

 
Iepirkuma priekšmeta 6 (sestā) daļa- Tīrtelpu vajadzībām nepieciešamā inventāra piegāde. 

Nr.p.k. PRETENDENTS / REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

kopējā cena 

par 

maksimālo 

daudzumu 

bez PVN, 

EUR 

 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

cena par vienu 

vienību 

(minimālais 

daudzums) bez 

PVN, EUR 

Izvēles 

pamatojums/ 

noraidīšanas 

iemesls 

1 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEMICOM" 

[40003729305] 

3622.31 117.18 Zemākā cena 

 

2) triju darbdienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas informēt pretendentu par 

Iepirkumā atzīto uzvarētāju, kā arī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta mājas 

lapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam Komisijas lēmumam; 

3) ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgti iepirkuma līgumi ar Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia" [40103648320], Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Optek" [50103720111], Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SEMICOM" [40003729305], 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FANEKS" [40002012606], publicēt Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem; 

4) Līgumu slēgšanas procesā un preču piegāde, ievērot, ka visu kopējā preču piegādes summa 

nedrīkst pārsniegt 41999,00EUR bez PVN par visām iepirkuma priekšmeta daļām kopā. 
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5) ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgumi, Latvijas Universitātes Cietvielu 

fizikas institūta mājas lapā ievietot noslēgto iepirkuma līgumu tekstu, atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. 

 

Komisijas priekšsēdētājs paziņo par sēdes beigām. 

Sēdes beigas: 19:00 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Andris Krūmiņš  ____________________ 

Iepirkuma komisijas locekļi:  

 Mārtiņš Rutkis  ____________________ 

 Pēteris Kūlis ____________________ 

 Anatolijs Šarakovskis ____________________ 

Iepirkuma komisijas sekretārs Gints Rieksts ____________________ 


