
IZRAKSTS 

 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTA 

Noslēguma ziņojums atklātam konkursam - precizējums 

“Pamatņu sagatavošanas un paraugu testēšanas aprīkojums” 

 

Rīgā, 19.09.2019.  

Iepirkuma nosaukums: “Pamatņu sagatavošanas un paraugu testēšanas aprīkojums” 

Iepirkuma id.Nr. LU CFI 2019/22/ERAF 

Iepirkuma metode: Atklāts konkurss 

Iepirkums izsludināts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā Pasūtītāja 

pircēja profilā (kā arī mājas lapā): 2019.gada 8.jūnijā. 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats: 

2017.gada 27.novembra rīkojums Nr.15-v un direktora 2019.gada 21.jūnija 

rīkojums nr. 24-v. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andris Krūmiņš, iepirkumu komisijas locekļi: 

Mārtiņš Rutkis, Donāts Millers, Pēteris Kūlis/ Jurģis Grūbe un Anatolijs Šarakovskis, 

iepirkumu komisijas sekretārs - Ilona Heinrihsone. 

 

I. IEPIRKUMA NOSACĪJUMI 

1. Iepirkuma priekšmets – Pamatņu sagatavošanas un paraugu testēšanas 

aprīkojums: 

Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa – Optiskie mikroskopi; 

Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Litogrāfijas procesa palīgiekārtas; 

Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Mikroierīču testēšanas iekārtas; 

Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa - Velkmes skapji 

2. CPV kods: 38000000-5 - Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot 

brilles).  Papildus CPV kodi: 38513200-6 - Metalogrāfiskie mikroskopi, - 

38516000-5 - Monokulārie un/vai binokulārie saliktie gaismas mikroskopi, 

38425700-7 Mērierīces virsmas sprieguma mērīšanai,  31000000-6 - Elektriskie 

mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums, 38300000-8 – 

Mērinstrumenti,  31710000-6 - Elektroniskās iekārtas, 39141500-7 –Velkmes skapji 

 

3. Piegādes termiņš  – 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas. 

 

4. Piegādes vieta: Rīgā, Ķegaraga ielā 8 - LU CFI ēkā. 

 

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš/vieta: 2019.gada 15.jūlijs plkst. 11:00 EIS 

Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818  

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/818


 

 

2 

2 

6. Noteikumi brīvi pieejami pircēja profilā: Elektroniskās iepirkumu sistēmas 

apakšsistēmā E-konkursi 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22585 vai LU CFI mājas lapā 

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

 

II. PRECIZĒJUMS 

 

Latvijas Universitātes Cietvielas Fizikas institūts (turpmāk - Pasūtītājs) 2019.gada 

8.jūnijā izsludināja iepirkumu “Pamatņu sagatavošanas un paraugu testēšanas 

aprīkojums”, ID Nr.LU CFI 2019/22/ERAF un 2019.gada 23.augustā paziņoja atklāta 

konkursa rezultātus. Rezultātu paziņojumā par iepirkuma 1.daļu “Optiskie mikroskopi” 

konstatēta pārrakstīšanās kļūda, proti, paziņojumā norādīta summa 41 000,00 EUR, 

taču Pasūtītāja iepirkumu komisijas lēmums ir atzīt par saimnieciski visizdevīgāko un 

piešķirt līguma izpildes tiesības SIA “Diamedica” par summu 41 100,00 EUR.  

 

Atkārtoti par konkursa rezultātiem piegādātāji informēti 19.09.2019. 

 

 

_________________________________ 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A.Krūmiņš 

 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22585
http://www.cfi.lu.lv/

