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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 

 

" Kvalifikācija celšanas pasākumi LU CFI darbiniekiem " 
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums) 

 

Identifikācijas Nr. LUCFI 2017/2 

 

Piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas  

PROTOKOLS  

 

Datums: 31.01.2017 

Laiks: 16:00 

 

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   ________________ 

   Donāts Millers   ________________ 

 

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 iepirkuma priekšmetā piešķirt pretendentam līguma slēgšanas 

tiesības. 

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

no EIS sistēmas par vienīgo pretendentu, un tiek uzsākta piedāvājumu un to saistīto dokumentu 

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 pretendentu Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "BUREAU VERITAS LATVIA" [50003304441]: nav attiecināmi. 

4. Komisijas locekļi saskaņā ar iepirkuma nolikumā minēto kārtību un atbilstoši piedāvājuma 

vērtēšanas nosacījumiem un prasībām, secina, ka Pretendenta Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "BUREAU VERITAS LATVIA" [50003304441] iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs 

iepirkuma nolikuma prasībām. 

5. Iepirkuma komisija atkārtoti apkopo informāciju par pretendentu, ņemot vērā 

iepriekš konstatēto un protokolos aprakstīto,  iepirkuma priekšmetā “Kvalifikācijas celšanas 
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pakalpojumu nodrošināšana LU CFI darbiniekiem apmācību kursā “Kvalitātes vadības sistēma 

un ISO 9001 prasības”” ir pieņemts sekojošs lēmums: 

 

Nr.p.k. PRETENDENTS / REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā cena par 

pakalpojuma izpildi 

bez PVN, EUR 

Labojumi- 

aritmētiskā 

kļūda 

Izvēles pamatojums/ 

noraidīšanas iemesls 

1.  SIA “BUREAU VERITA 

LATVIA” 

(Reģ. Nr. 50003304441) 

Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005 

 

2381,40 

Kļūdas nav 

konstatētas 
Viszemākā cena, atbilstība 

iepirkuma nolikuma 

prasībām 

 

 

6. Komisija, ņemot vērā veikto pretendenta iesniegto piedāvājuma izvērtējumu un pamatojoties 

uz Iepirkuma nolikuma 5.3.punktā ( Iepirkuma Komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst 

Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši šī nolikuma 4. un 5. sadaļai. Lēmumā, ar kuru tiek 

noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos Pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, 

visu Pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā Pretendenta salīdzinošās 

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

regulējumu, vienbalsīgi nolemj: 

1) atzīt sekojušu pretendentu par uzvarētājiem Iepirkumā Kvalifikācija celšanas pasākumi 

LU CFI darbiniekiem, jo tā piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un ir 

viszemākās cenas piedāvājums iepirkuma priekšmetā, un piešķirot pretendentam līguma 

slēgšanas tiesības:  

Nr.p.k. PRETENDENTS / REĢ.NR. 

 

Pretendenta 

piedāvātā 

cena bez 

PVN, EUR 

Izvēles pamatojums/ 

noraidīšanas iemesls 

1. SIA “BUREAU VERITA LATVIA” 

(Reģ. Nr. 50003304441) 

 

 

2381,40 

 

VISZEMĀKĀ 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 noslēgts iepirkuma līgums ar Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību "BUREAU VERITAS LATVIA" [50003304441], publicēt Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem; 

4) ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, 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: 18:00 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Andris Krūmiņš  ____________________ 

Iepirkuma komisijas locekļi:  

 Mārtiņš Rutkis  ____________________ 

 Pēteris Kūlis ____________________ 

 Anatolijs Šarakovskis ____________________ 

 Donāts Millers ____________________ 

Iepirkuma komisijas sekretārs Gints Rieksts ____________________ 


