
LU Cietvielu fizikas institūts 

(reģ. 90002124925) 

Mazie iepirkumi 

„Gāzu pievades sistēma inertās atmosfēras darba stacijai” 

identifikācijas Nr. LU CFI 2019/47/ERAF  

ZIŅOJUMS 

 

Rīga, 21.02.2020. plkst. 16:58 

Pasūtītāja nosaukums: 

LU Cietvielu fizikas institūts 

 

Pasūtītāja adrese: 

Rīga, Ķengaraga iela 8 (LATVIJA), LV1063 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 

LU CFI 2019/47/ERAF 

 

Iepirkuma procedūras veids: 

Mazie iepirkumi 

 

Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 

 

 

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

Gāzu pievades sistēma inertās atmosfēras darba stacijai 

 

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā 

internetā:  
30.12.2019 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz [aizpilda manuāli], sastāvs: 

Komisijas vadītājs Andris Krūmiņš no 30.12.2019  

Komisijas vadītāja vietnieks Donāts Millers no 30.12.2019  

Sekretārs Ilona Heinrihsone no 30.12.2019  

Komisijas loceklis Mārtiņš Rutkis no 30.12.2019  

Komisijas loceklis Andris Anspoks no 30.12.2019  

Komisijas loceklis Anatolijs Šarakovskis no 30.12.2019  
 

 

Piedāvājumu, pieteikumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], sākotnējo 

piedāvājumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] iesniegšanas termiņi (arī 

pamatojums piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. 

steidzamībai), ja tāds veikts): 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.01.2020. plkst. 11:00 

 

Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas:  
   
 

 Prasība: Cena bez PVN  



 2 

 Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena  

 AGA SIA EIRO 2785 
 

 "ELME MESSER L" SIA EIRO 4505.5 
 

 
  

   

 

Ja samazināts  kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu 

nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli: [ja attiecināms uz iepirkuma 

procedūru]  

   

 Pretendenta nosaukums Izraudzīšanas iemesli  
 

AGA SIA Zemākā cena 
 

 

 

"ELME MESSER L" 

SIA 

Zemākā cena 
 
 

 

Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  
Rīga, Ķengaraga iela 8 (LATVIJA), LV1063, 15.01.2020 11:01 

 

Pretendenta (-u),  kuram (-iem) piešķirtas līguma (vai inovācijas partnerības līguma) 

slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un  līgumcena: 
   

 Pretendenta nosaukums Izvēles pamatojums Līgumcena  
 

 

AGA SIA Zemākā cena EIRO 2785 

 

 

   

 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 
Nav 

 

Cita informācija: [ja nepieciešams] 

 

 

Komisijas 

vadītājs 

Andris Krūmiņš 

 

 

 

  (paraksts)  (datums)  

 


