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LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTA 

Noslēguma ziņojums PIL 9.panta iepirkumam 

“Pētniecības materiālu un laboratorijas piederumu piegāde” 

 

Rīgā, 23.08.2019.  

Iepirkuma nosaukums: “Pētniecības materiālu un laboratorijas piederumu piegāde” 

Iepirkuma id.Nr. LU CFI 2019/28/ERAF 

Iepirkuma metode: PIL 9.panta iepirkums 

Iepirkums izsludināts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā Pasūtītāja 

pircēja profilā (kā arī mājas lapā): 2019.gada 9.jūlijā. 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats: direktora 2019.gada 

20.jūnija rīkojums Nr.23-v. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andris Krūmiņš, iepirkumu komisijas locekļi: 

Mārtiņš Rutkis, Donāts Millers, iepirkumu komisijas sekretārs - Ilona Heinrihsone. 

 

I. IEPIRKUMA NOSACĪJUMI 

1. Iepirkuma priekšmets: 

1.3. Iepirkuma priekšmeta 1. (pirmā) daļa – Ķimikālijas litogrāfijai;  

1.4. Iepirkuma priekšmeta 2. (otrā) daļa – Ķimikālijas 1; 

1.5. Iepirkuma priekšmeta 3. (trešā) daļa – Materiāli; 

1.6. Iepirkuma priekšmeta 4. (ceturtā) daļa – Laboratorijas trauki un piederumi 1; 

1.7. Iepirkuma priekšmeta 5. (piektā) daļa – Ķimikālijas un laboratorijas piederumi; 

1.8. Iepirkuma priekšmeta 6. (sestā) daļa – Ķimikālijas 2; 

1.9. Iepirkuma priekšmeta 7. (septītā) daļa – Ķīmiskie reaģenti; 

1.10. Iepirkuma priekšmeta 8. (astotā) daļa – Laboratorijas trauki un citi piederumi 2. 

2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 24300000-7 Neorganiskās un organiskās ķīmijas 

pamatvielas, 

Papildus CPV kodi:  

18000000-9 Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri; 

24000000-4 Ķīmiskie produkti; 

24315000-5 Dažādas neorganiskās ķīmiskās vielas;  

24320000-3 Organiskās ķīmijas pamatvielas;  

31712330-2 Pusvadītāji;  

33000000-0 Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces;  

33131172-3 Dentālās pincetes;  

33793000-5 Stikla izstrādājumi laboratorijas vajadzībām; 
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38436150-6 Petri plates pamatne kratītājiem;  

38437000-7 Laboratorijas pipetes un piederumi; 

42122500-5 Laboratorijas sūkņi un piederumi;  

44512940-3 Instrumentu komplekti;  

44619000-2 Citas tvertnes. 

 

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

2. Piegādes vieta: Rīgā, Ķengaraga ielā 8 - LU CFI ēkā. 

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

Ķengaraga ielā 8 - LU CFI ēkā. 

4. Noteikumi brīvi pieejami pircēja profilā: Elektroniskās iepirkumu sistēmas 

apakšsistēmā E-konkursi: 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24337 vai LU CFI mājas lapā 

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

 

II. IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI 

 

Pretendentu piedāvātās cenas EUR bez PVN 

Iepirkuma daļa 

/Pretendents 

Biotecha 

Latvia 

SIA 

Faneks 

SIA 

Hydrox 

SIA 

Inospectra 

LLC 

Saint-

Tech 

SIA 

Labochema 

Latvija 

SIA 

1.Ķimikālijas 

litogrāfijai nav 6890,00 nav nav nav nav 

2.Ķimikālijas 1 986,30 nav 830,00* nav nav 902,78 

3.Materiāli nav 5293,25 nav 9998,84 9798,85 nav 

4.Laboratorijas 

trauki un 

piederumi 1 nav nav 6449,23* 5182,79 nav 5513,50 

5. Ķimikālijas un 

laboratorijas 

piederumi nav nav 1366,80* nav 1800,50 1774,00 

6.Ķimikālijas 2  nav 3465,00 nav nav nav nav 

7.Ķīmiskie 

reaģenti 2588,30 nav nav nav nav 2573,96 

8.Laboratorijas 

trauki un citi 

piederumi 2 nav nav 140,70* nav 1191,80 1126,60 

* netiek piedāvātas visas preču pozīcijas konkrētajā iepirkuma daļā  

 

III. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA 

5. Pasūtītāja iepirkuma komisija vērtēja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 

nolikumu. 

 

IV. LĒMUMS 

6. par iepirkuma 1.daļu – Komisija vērtējot SIA “FANEKS” iesniegto piedāvājumu, 

secina, ka pozīcijai Nr.13 pretendents norādījis neatbilstošu iepirkuma nolikumā 

izvirzītajām prasībām piegādes laiku. Komisija atzīst, ka iesniegtais piedāvājums 

neatbilst izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām un noraida SIA “FANEKS” 

piedāvājumu par 1.daļu, izbeidz iepirkumu šajā daļā. 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24337
http://www.cfi.lu.lv/
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7. par iepirkuma 2.daļu – Komisija vērtējot SIA “Hydrox” iesniegto piedāvājumu, 

secina, ka netiek piedāvātas visas preču pozīcijas konkrētajā iepirkuma daļā un 

Komisija, pamatojoties uz PIL un nolikuma 4.2.3.punktu, pieņem lēmumu noraidīt 

SIA “Hydrox” iesniegto piedāvājumu kā neatbilstošu nolikumā izvirzītajām 

prasībām. 

7.1 Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 

2.daļā SIA “Labochema Latvija” par summu 902.78 EUR bez PVN. 

8. par iepirkuma 3.daļu - Komisija nolemj izbeigt iepirkumu bez rezultāta 3.daļā, 

jo nepieciešams precizēt tehnisko specifikāciju. 

9. par iepirkuma 4.daļu - Komisija vērtējot SIA “Hydrox” iesniegto piedāvājumu, 

secina, ka netiek piedāvātas visas preču pozīcijas konkrētajā iepirkuma daļā un 

Komisija, pamatojoties uz PIL un nolikuma 4.2.3.punktu, pieņem lēmumu noraidīt 

SIA “Hydrox” iesniegto piedāvājumu kā neatbilstošu nolikumā izvirzītajām 

prasībām. 

9.1. Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 

4.daļā LLC “Inospectra” par summu 5182,79 EUR bez PVN. 

10. par iepirkuma 5.daļu - Komisija vērtējot SIA “Hydrox” iesniegto piedāvājumu, 

secina, ka netiek piedāvātas visas preču pozīcijas konkrētajā iepirkuma daļā un 

Komisija, pamatojoties uz PIL un nolikuma 4.2.3.punktu, pieņem lēmumu noraidīt 

SIA “Hydrox” iesniegto piedāvājumu kā neatbilstošu nolikumā izvirzītajām 

prasībām. 

10.1. Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 

5.daļā SIA “Labochema Latvija” par summu 1774,00 EUR bez PVN. 

11. par iepirkuma 6.daļu - Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu iepirkuma 6.daļā SIA “FANEKS” par summu 3465,00 EUR bez PVN. 

12. par iepirkuma 7.daļu - Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu iepirkuma 7.daļā SIA “Labochema Latvija” par summu 2573,96 EUR 

bez PVN. 

13. par iepirkuma 8.daļu - Komisija vērtējot SIA “Hydrox” iesniegto piedāvājumu, 

secina, ka netiek piedāvātas visas preču pozīcijas konkrētajā iepirkuma daļā un 

Komisija, pamatojoties uz PIL un nolikuma 4.2.3.punktu, pieņem lēmumu noraidīt 

SIA “Hydrox” iesniegto piedāvājumu kā neatbilstošu nolikumā izvirzītajām 

prasībām. 

13.1. Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma 

8.daļā SIA “Labochema Latvija” par summu 1126,60 EUR bez PVN. 

 

 

Pretendenti par lēmumu informēti 2019.gada 26.augustā. 

 

 

 

_________________________________ 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A.Krūmiņš 

 


