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   Anatolijs Šarakovskis 
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Piegādes iepirkuma ID Nr.: LUCFI 2016/16 

 

„ Pētniecības izejmateriālu un laboratorijas inventāra piegāde LU CFI” 

Dienaskārtībā: 

 

1) Pretendentu iesniegto jautājumu izskatīšana un atbilžu sniegšana 

 

Norise: 

Tiek izskatīti iesūtītie pretendentu jautājumi un sniegts argumentēts viedoklis: 

Pretendenta jautājums:  

Vai piedavājumu iepirkumā LU CFI 2016/16 var iesniegt parakstītu ar elektronisko parakstu? 

Iepirkuma komisijas atbilde: 

Tā kā šajā iepirkumā nav paredzēta kārtība, kādā tiek iesniegti piedāvājumi ar drošu parakstītu 

elektronisko parakstu, vienlaicīgi nodrošinot visu prasību ievērošanu, ko nosaka šādos gadījumos PIL, 

tad Pasūtītājs nav paredzējis, ka pretendents drīkst iesniegt ar elektronisko parakstu parakstītu 

piedāvājumu. 

Pretendenta jautājums:  

Vēlos uzzināt informāciju par LUCFI 2016/16 Pētniecības izejmateriālu un 

laboratorijas inventāra piegāde LU CFI, 

I. daļa. Ķīmikāliju un inventāra piegāde pētniecības vajadzībām, 28 

pozīcija, ķimikālija Dimetilketons, Tīrība (GH) > ≥ 99.8 %, Titrējama skābe 

≤ 0.0002 meq/g, Titrējama bāze: ≤ 0.0002 meq/g, Piejaukumi: Metanols ≤ 0.05 

%, benzols ≤ 2 ppm; Cikloheksāna saturs ≤ 0.01 %, diacetons ≤ 0.02 %, 

etanols ≤ 0.01 %, aldehīdi ≤ 0.001 %, Piemaisījumi: hlorīdi ≤ 100 ppb, 

Nitrāti ≤ 100 ppb, fosfāti ≤ 100 ppb, sulfāti ≤ 100 ppb, Ag ≤ 0.000002 %, 

Al ≤ 0.00005 %, As ≤ 0.000002 %, Au ≤ 0.000002 %, B ≤ 0.000002 %, Ba ≤ 

0.00001 %, Be ≤ 0.000002 %, Bi ≤ 0.000002 %, Ca ≤ 0.00005 %, Cd ≤ 0.000005 

%, Co ≤ 0.000002 %, Cr ≤ 0.000002 %, Cu ≤ 0.000002 %, Fe ≤ 0.00001 %, Ga ≤ 

0.000002 %, Ge ≤ 0.000002 %, In ≤ 0.000002 %, Li ≤ 0.000005 %, Mg ≤ 0.00001 

%, Mn ≤ 0.000002 %, Mo ≤ 0.000002 %, Ni ≤ 0.000002 %, Pb ≤ 0.00001 %, Sb ≤ 

0.000002 %, Sn ≤ 0.00001 %, Ti ≤ 0.000002 %, Tl ≤ 0.000002 %, V ≤ 0.000002 

%, Zn ≤ 0.00001 %, Zr ≤ 0.000002 %, Negaistošais atlikums ≤ 0.0005 %, ūdens 



 

saturs ≤ 0.05 %. 

 

Vai ķimikālijai ir jābūt ar tik precīzu elementu sakritību un jāiesniedz tik precīza ķimikālijas 

specifikācija? Un vai piedāvātā ķimikālija Applichema, Ražotāja Nr: 131007.0715 atbildīs izsludinātā 

konkursa prasībām. Ķimikālijas produkta specifikācija pielikumā.? (See attached file: 

131007IN.HTM) 

 

Iepirkuma komisijas atbilde: 

 

Piedāvātai ķimikālijai jābūt atbilstošai tehniskās specifikācijas prasībām, respektīvi, ja rakstīts ir 

mazāks vai vienāds, tad šis kritērijs jeb nosacījums ir jāievēro, tā lai šo nosacījumu izpildītu. Nobīdes 

ir iespējams, ja to tehniskā specifikācijas pozīcija pieļauj. 

Iepirkuma komisija nav tiesīga jau pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa veikt izvērtējumu kādam 

konkrētam pretendentam, lai noteiktu atbilstību jau pirms konkursa un tādejādi nodrošinot pret citiem 

pretendentiem zināmas priekšrocības. Tomēr iepirkumu komisija norāda, ka piedāvātā ķimikālija 

Applichema, Ražotāja Nr: 131007.0715 visticamāk varētu tikt atzīta par neatbilstošu tehniskās 

specifikācijas prasībām, ja nav ietverti visi parametri un rādītāji, kādus ir noteicis Pasūtītājs. 
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