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Iepirkumu komisijas sēdes protokols iepirkumam “Patentu konsultāciju 

pakalpojuma” 

Rīgā, 05.06.2019.  

Iepirkuma nosaukums: Patentu konsultāciju pakalpojumi 

Iepirkuma id.Nr. LU CFI 2019/16/ERAF 

Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likumu 9.panta kārtībā veikts iepirkums 

Iepirkums izsludināts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā Pasūtītāja pircēja 

profilā (kā arī mājas lapā): 2019.gada 17.maijā. 

 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats: 

direktora 2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andris Krūmiņš, iepirkumu komisijas locekļi: 

Mārtiņš Rutkis, Donāts Millers, Pēteris Kūlis un Anatolijs Šarakovskis, iepirkumu 

komisijas sekretārs - Ilona Heinrihsone. 

 

I. IEPIRKUMA NOSACĪJUMI 

1. Iepirkuma priekšmets – Pakalpojumu iepirkums „Patentu konsultāciju pakalpojums”  

LU CFI vajadzībām.  

Uz iepirkuma izsludināšanas dienu ir zināms, ka būs nepieciešami pakalpojumi patentu 

pieteikumu sagatavošanai sekojošos projektos: nr.1.1.1.1/16/A/046 "Oriģinālu 

organisko materiālu iespēju demonstrēšana fotonisko ierīču prototipos"; Nr. KC-PI-

2017/40 “Termoelektriskais starojuma sensors”, Nr. KC-PI-2018/1 “LATOLED” un 

Nr.KC-PI-2017/105   "Jaunas paaudzes viļņu frontes sensori, kuros izmantota kodēto 

difrakcijas struktūru metode". 

 

2. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.  

 

3. CPV kods: 79120000-1 Patentu un autortiesību konsultāciju pakalpojumi. 

 

4. Līguma izpildes un darbības laiks  – Paredzamais līguma darbības laiks: līdz 

nepieciešamo patentu saņemšanai vai līdz EUR 41’999 bez PVN, bet ne ilgāk kā uz 4 

gadiem no līguma noslēgšanas. Katra patenta pieteikuma sagatavošanas termiņš: 4 

(četri) kalendāro mēnešu laikā no informācijas saņemšanas 

 

5. Pakalpojuma izpildei nepieciešamo sapulču, sanāksmju norises vieta: Rīgā, Ķengaraga 

ielā 8 - LU CFI ēkā. 
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6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš/vieta: 2019.gada 30.maijs plkst. 11:00 LU CFI 

Sekretariātā – 204. telpā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063. 

 

 

7. Noteikumi brīvi pieejami pircēja profilā: Elektroniskās iepirkumu sistēmas 

apakšsistēmā E-konkursi https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier vai LU CFI mājas 

lapā tīmekļa vietnē www.cfi.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

 

II. IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI 

 

Pretendents 

Finanšu 

piedāvājums 

EUR 

FORAL Intelektuālā īpašumu aģentūra, SIA 3600 

 

III. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA 

8. Pasūtītāja iepirkuma komisija vērtēja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar nolikumu. 

  

IV. LĒMUMS 

9. Pamatojoties uz nolikuma 4.6.punktu, Pasūtītāja iepirkuma komisija 2019.gada 3.jūnijā 

nolēma līguma izpildes tiesības piešķirt FORAL Intelektuālā īpašumu aģentūra, SIA 

atbilstoši tās finanšu piedāvājumam līdz summai EUR 41’999 bez PVN, bet ne ilgāk 

kā uz 4 gadiem no līguma noslēgšanas. 

 

10. Pretendents par lēmumu informēts 2019.gada 3.jūnijā. 

 

 

 

_________________________________ 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A.Krūmiņš 
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