LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTA
Noslēguma ziņojums
Atklātam konkursam
“Gāzu sorbcijas analizatora funkciju paplašināšana”
id. Nr. LU CFI 2020/28/ERAF
Rīgā, 08.09.2020.
Iepirkuma nosaukums: “Gāzu sorbcijas analizatora funkciju paplašināšana”
Iepirkuma id.Nr. LU CFI 2020/28/ERAF
Iepirkuma metode: atklāts konkurss
Iepirkums izsludināts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā internetā Pasūtītāja
pircēja profilā (kā arī mājas lapā): 2020.gada 9.jūlijā
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats: direktora 2020.gada
10.janvāra rīkojumu Nr.1-20-v.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Anatolijs Šarakovskis, iepirkumu komisijas
locekļi: Mārtiņš Rutkis, Donāts Millers, Andris Anspoks un Andris Krūmiņš,
iepirkumu komisijas sekretārs - Ilona Heinrihsone.
IEPIRKUMA NOSACĪJUMI

I.

1. Iepirkuma priekšmets: Gāzu sorbcijas analizatora funkciju paplašināšana.
2. CPV kods: CPV kods: 38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces.
3. Piegādes termiņš – 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no iepirkuma līguma
noslēgšanas dienas.
4. Piegādes vieta: Rīgā, Ķengaraga ielā 8 - LU CFI ēkā.
5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš/vieta: 12.08.2020. Elektronisko iepirkumu
sistēmā Pircēja profilā, līdz plkst. 11:00.
6. 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”.
IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI

II.

SIA “Armgate” iepirkuma daļā nr.1 “Gāzu hromatogrāfa modulis ar barjerizlādes
jonizācijas detektoru (BID) un masas selektīvo detektoru (MS)” ar piedāvāto cenu EUR
152’200,00 bez PVN;

2
SIA “Linde Gas” iepirkuma daļā nr.2 “Augstas tīrības procesu gāzes aprīkojums
(ietverot kalibrācijas gāzi aprīkojuma darbībai)” ar piedāvāto cenu EUR 2627,00 bez
PVN.
III.

PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA
Pasūtītāja iepirkuma komisija vērtēja iesniegto piedāvājumu saskaņā ar nolikumu.

IV.

LĒMUMS

2020.gada 3.septembra sēdē Komisija nolēma līguma izpildes piešķirt:
SIA “Armgate” iepirkuma daļā nr.1 “Gāzu hromatogrāfa modulis ar barjerizlādes
jonizācijas detektoru (BID) un masas selektīvo detektoru (MS)” ar piedāvāto cenu EUR
152’200,00 bez PVN;
SIA “Linde Gas” iepirkuma daļā nr.2 “Augstas tīrības procesu gāzes aprīkojums
(ietverot kalibrācijas gāzi aprīkojuma darbībai)” ar piedāvāto cenu EUR 2627,00 bez
PVN.

Pretendenti par lēmumu informēti 2020.gada 7.septembrī.

_________________________________
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A.Šarakovskis
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