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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 
 
 
"Gāzu un piederumu piegāde" 

(iepirkuma procedūras veids un nosaukums) 
 

Identifikācijas Nr. LUCFI 2017/5 
 
 
Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes 
 
PROTOKOLS 
 
Datums: 09.03.2017. 
Laiks: 11:00 
 
Vieta (adrese): 

 
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, 
Rīga, 2.stāvs 

 
Darba kārtība: Piedāvājumu vērtēšana  
  
KOMISIJAS SASTĀVS:  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:    Andris Krūmiņš  ________________ 
Iepirkumu komisijas locekļi:   Donāts Millers   ________________ 
   Mārtiņš Rutkis   ________________ 
   Anatolijs Šarakovskis  ________________ 
   Pēteris Kūlis   ________________ 
Iepirkumu komisijas sekretārs   Ieva Lācenberga-Rocēna ________________ 
 
 
1. Komisijas sekretāre paziņo komisijas sastāvu un informē, ka, atbilstoši iepriekšējā sēdē 

uzdotajam, tika pieprasīti paskaidrojumi pretendentam SIA “ELME MESSER L” (Pielikums nr.1 – 

06.03.2017. LU CFI vēstule nr.1.1.-36), uz kuru tika saņemta pretendenta atbilde (Pielikums nr.2 – 

07.03.2017. SIA “ELME MESSER L” vēstule nr.93/17), kurā pretendents paskaidro, ka visas 

izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta 5.daļas preču piegādi, ir ietvertas piedāvātajā cenā. 

2. Komisijas locekļi iepazīstas ar atbildes vēstules saturu un nolemj, ka pretendents ir sapratis 

nolikuma 3.3.2.punkta noteikumus par pienākumu ietvert visas izmaksas cenā, kas tam būs saistoša 
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līguma izpildes tiesību piešķiršanas gadījumā, līdz ar to komisija ir pārbaudījusi iepriekš 

identificētu risku un var vērtēt pretendenta finanšu piedāvājumus.  

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

vērtēšanas nosacījumiem un prasībām, secina, ka pretendenti: SIA “ELME MESSER L” " 

[40003284675], SIA "AGA" [40003068518] iesniegtie piedāvājumi ir atbilstoši iepirkuma 

nolikuma prasībām. 

4. Pirms komisija izlemj jautājumu par līguma tiesību izpildes piešķiršanu jeb rezultātiem, 

komisijas sekretāre informē par E-izziņu sistēmā pieprasītajām izziņām (pārbaudes datumi: 

20.02.2017. un 09.03.2017.). Komisijas locekļi rūpīgi izvērtē saņemtās izziņas (Pielikums nr.3) un 

secina, ka Publisko iepirkumu likuma 82. panta piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi uz 

pretendentiem: SIA “ELME MESSER L" [40003284675], SIA "AGA" [40003068518]: nav 

attiecināmi.  

5. Atbilstoši nolikuma 4.1. un 4.3. punktam, kā arī ņemot vērā, ka abu pretendentu piedāvājumi 

pārbaudīti (nav noraidījumi) un atbilst kvalifikācijas prasībām un tehniskās specifikācijas, finanšu 

piedāvājuma sagatavošanas prasībām, komisija izvēlas katrā iepirkuma priekšmeta daļā  

piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

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

konstatēto un protokolos aprakstīto. 

Iesniegtie piedāvājumi: 
6.1. Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa- Industriālās un speciālās gāzes: 

Nr.p.k. PRETENDENTS 
/ REĢ.NR. 

 
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 "AGA" 
[40003068518] 

2 032,62 Kļūdas nav 
konstatētas 

I.daļa Zemākā cena 

 
6.2. Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa - Uz pasūtījumu izgatavojamie vienkāršie maisījumi un tīrās gāzes: 
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Nr.p.k. PRETENDENTS 
/ REĢ.NR. 

 
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 "AGA" 
[40003068518] 

979,20 Kļūdas 
nav 
konstatētas 

II.daļa Zemākā cena 

2 SIA “ELME 
MESSER L” " 
[40003284675] 

1 600,00 
 

Kļūdas 
nav 
konstatētas 

II.daļa Otra zemākā 
cena 

 
6.3. Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Fluoru saturošie un eksimer-lāzera maisījumi: 

Nr.p.k. PRETENDENTS 
/ REĢ.NR. 

 
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 "AGA" 
[40003068518] 

5 133,20 Kļūdas 
nav 
konstatētas 

III.daļa Zemākā cena 

2 SIA “ELME 
MESSER L” " 
[40003284675] 

7 450,00 Kļūdas 
nav 
konstatētas 

III.daļa Otra zemākā 
cena 

 
6.4. Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa – Pusvadītāju kvalitātes gāzes: 

Nr.p.k. PRETENDENTS 
/ REĢ.NR. 

 
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 "AGA" 
[40003068518] 

6 225,20 Kļūdas 
nav 
konstatētas 

IV.daļa Zemākā cena 
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2 SIA “ELME 
MESSER L” " 
[40003284675] 

13 724,00 Kļūdas 
nav 
konstatētas 

IV.daļa Otra zemākā 
cena 

 
6.5. Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – Sausais ledus un šķidrais slāpeklis: 

Nr.p.k. PRETENDENTS 
/ REĢ.NR. 

 
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 "AGA" 
[40003068518] 

11,00 Kļūdas 
nav 
konstatētas 

V.daļa Otra zemākā 
cena 

2 SIA “ELME 
MESSER L” " 
[40003284675] 

1,20 Kļūdas 
nav 
konstatētas 
 

V.daļa Zemākā cena  

 
6.6. Iepirkuma priekšmeta 6. (sestā) daļa – Industriālo gāzu reduktori: 

Nr.p.k. PRETENDENTS 
/ REĢ.NR. 

 
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 "AGA" 
[40003068518] 

217,95 Kļūdas 
nav 
konstatētas 

VI.daļa Zemākā cena 

 
6.7. Iepirkuma priekšmeta 7. (septītā) daļa – Speciālo gāzu reduktori 

Nr.p.k. PRETENDENTS 
/ REĢ.NR. 

 
Pretendenta 
piedāvātā 
kopējā cena 
par vienu 
vienību 
(minimālais 
daudzums) 
bez PVN, 
EUR 

Labojumi- 
aritmētiskā 
kļūda 

Iepirkuma 
priekšmeta 
daļas Nr. 

Izvēles 
pamatojums/ 
noraidīšanas 
iemesls 
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1. SIA "AGA" 
[40003068518] 

3 067,50 Kļūdas 
nav 
konstatētas 

VII.daļa Zemākā cena 

 

7. Komisija pieņem lēmumu: 

7.1. atzīt Iepirkumā Gāzu un piederumu piegāde iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļā - Industriālās 
un speciālās gāzes, 2. (otrā) daļā - Uz pasūtījumu izgatavojamie vienkāršie maisījumi un tīrās gāzes, 
3. (trešā) daļā – Fluoru saturošie un eksimer-lāzera maisījumi, 4. (ceturtā) daļā – Pusvadītāju 
kvalitātes gāzes, 6. (sestā) daļā – Industriālo gāzu reduktori, un 7. (septītā) daļā – Speciālo gāzu 
reduktori, atzīt par uzvarējušu līguma izpildes tiesības piešķirt SIA “AGA” [40003068518], jo tās 
piedāvātā cena konkrētajās iepirkuma daļās ir ar viszemāko cenu, 

7.2. atzīt Iepirkumā Gāzu un piederumu piegāde iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļā – Sausais 
ledus un šķidrais slāpeklis, atzīt par uzvarējušu līguma izpildes tiesības piešķirt SIA “ELME 
MESSER L” [40003284675], jo tās piedāvātā cena konkrētajā iepirkuma daļā ir ar viszemāko cenu, 

 

8. Komisija nolemj: 

8.1. 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; 

8.2. ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgti iepirkuma līgumi ar SIA “ELME MESSER 
L” [40003284675], SIA "AGA" [40003068518], publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 
internetā informatīvu paziņojumu par noslēgtajiem līgumiem; 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

9. Komisijas priekšsēdētājs paziņo par sēdes beigām. 
 
Sanāksmes beigu laiks: 13:15 
 
Pielikumā:  1) 06.03.2017. LU CFI vēstule nr.1.1.-36, uz 1 lpp. 

    2) 07.03.2017. SIA “ELME MESSER L” vēstule nr.93/17 uz 1 lpp. 
3) Izziņas no EIS uz __.lpp. 

 

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

 Mārtiņš Rutkis  ____________________ 
 Pēteris Kūlis ____________________ 

 Anatolijs Šarakovskis ____________________ 
 

Iepirkuma komisijas sekretārs Ieva Lācenberga-Rocēna____________________ 


