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protokols Nr. LUCFI 2017/10 
 

Norises vieta: LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU  FIZIKAS INSTITŪTS. 
Sēdē piedalās:  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:   Andris Krūmiņš 
Iepirkumu komisijas locekļi:   Donāts Millers 

   Mārtiņš Rutkis 
   Anatolijs Šarakovskis 

   Pēteris Kūlis 
Iepirkumu komisijas sekretārs   Ieva Lācenberga-Rocēna 

   
Iepirkumu komisijas izveidošanas pamats: direktora 2017.gada 17.februāra rīkojums nr.1-v. 

Protokolē: Ieva Lācenberga-Rocēna 
 

Dienas kārtība: Nepieciešamās izmaiņas un iepirkuma pārtraukšana. 

1) Komisijas priekšsēdētājs informē, ka komisija var sākt darbu un lemt par jautājumiem, kas 
saistīti ar šī iepirkuma turpināšanu vai pārtraukšanu. 

2) Komisijas sekretāre ziņo, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 21.daļas 3.punkta 
noteikumiem, gadījumos, kad iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, ievērojot nosacījumu, ka 
iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš veiktajā iepirkumā paredzētajām 
iepirkuma līguma izpildes prasībām, pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot minētā panta 6.un 8.daļas 
noteikumus (proti, izsludināšanu un izslēgšanas noteikumu pārbaudi). Tomēr konsultācijās 
(telefoniski) ar Iepirkumu uzraudzības biroju nav saņemtas skaidras norādes par Publisko 
iepirkumu likuma 9.panta 21.daļas noteikumu piemērošanu praktisku īstenošanu, līdz ar to 
komisijai būtu izlemjams jautājums: vai pātraukt iepirkumu uz uzsākt jaunu iepirkumu ar 
paziņojumu vai tomēr bez, atsaucoties uz minēto normu.  

3) Komisijas locekļi diskutē par veiktajām mutiskajām konsultācijām ar apdrošinātājiem, lai 
saprastu, kāpēc tiem nav bijusi interese piedalīties iepirkumā, izdara secinājumus: ka atsevišķas 
prasības ir jāmaina (piemēram, jāsamazina iespēja, ka apdrošinātājam jāsedz izdevumus no ne 
līgumiestādēm, jo līgumiestādes, kas minētas kā obligātās tehniskajā specifikācijā jau ir 
pietiekami stingra un skaidra prasība; jāsamazina kopējais apdrošināšanas limits ambulatorai 
rehabilitācijai; jānosaka papildus programmu piedāvājumi kā piegādātāja izvēle, jo institūts ir 
ieinteresēts saviem darbiniekiem nodrošināt pamatprogrammas veselības apdrošināšanas iegādi) 
un jāpalielina budžets no EUR 200 uz EUR 228 par darbinieku, ko direktors, kas ir viens no 
komisijas locekļiem, apstiprina. 



4) Tā kā bez nolikuma grozījumiem nav iespējams turpināt iepirkumu, Komisija nolemj 
pārtraukt iepirkumu “LU CFI institūta darbinieku veselības apdrošināšana uz vienu gadu” un 
uzdot komisijas sekretārei sagatavot atbilstošus paziņojumus un nodrošināt to publicēšanu LU 
CFI mājas lapā un IUB PVS. 

5) Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz. 

 
Sēdes beigas 10:20 
 
Pielikumā piegādātāju jautājumu reģistrs un apliecinājums. 
 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Andris Krūmiņš  ____________________ 
Iepirkuma komisijas locekļi: Donāts Millers ____________________ 

 Mārtiņš Rutkis  ____________________ 
 Pēteris Kūlis ____________________ 

 Anatolijs Šarakovskis ____________________ 
 

Iepirkuma komisijas sekretārs Ieva Lācenberga-Rocēna _________________ 
 


