IZRAKSTS

LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS
nod.maks.reģ. Nr. LV90002124925, Ķengaraga ielā 8,
Rīgā , LV-1063, tālr. 67187816, fakss 67132778

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS
Rīga, 2017.gada 24.augusts
Pasūtītājs: Latvija Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI)
Iepirkuma nosaukums: "Būvekspertīzes veikšana būvprojektam “LU CFI laboratoriju korpusa
telpu atjaunošana, telpas pārplānojot un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras
uzstādīšanai"
Iepirkuma id.Nr. LUCFI 2017/14/ERAF
Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizēts iepirkums
Iepirkums izsludināts IUB (PVS) un LU CFI mājas lapā: 2017.gada 27.jūlijā.
Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats:
Saskaņā ar LU CFI direktora 2017.gada 4.augusta rīkojumu nr.1-v.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Mārtiņš Rutkis, iepirkumu komisijas locekļi: Aivars Vembris
un Anatolijs Šarakovskis, iepirkumu komisijas sekretārs - Ieva Lācenberga-Rocēna.
I. IEPIRKUMA NOSACĪJUMI
1. Iepirkuma priekšmets – pakalpojuma iepirkums - Būvekspertīzes veikšana
būvprojektam “LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot un
pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai”.
2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 71000000-8
inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

(Arhitektūras,

būvniecības,

3. Līguma/Pakalpojuma izpildes termiņš - 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no Pasūtītāja
pasūtījuma veikšanas brīža un attiecīgā būvprojekta iesniegšanas ekspertīzei un 7
(septiņas) kalendārās dienas pēc atkārtotas iesniegšanas vai pieprasīto labojumu,
precizējumu, papildinājumu un tam līdzīgas informācijas iesniegšanas.
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4. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.augustam,
plkst.11:00; LU CFI Sekretariātā – 204. telpā, 2.stāvā, Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063,
darba dienās no 9:00 līdz 17:00. Piedāvājumu var nogādāt ar vēstuli, kurjera pastu vai
personiski.
5. Piedāvājumā, ievērojot nolikumā noteiktos noformešanas noteikumu, ietver kvalifikāciju
apliecinošus dokumentus, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu.
6. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.
7. Noteikumi brīvi pieejami savā mājas lapā www.cfi.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.
II. IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI
SIA “Arhitektu birojs ARTEKS”, reģ.nr. 43603023763, kas piedāvā sniegt eskpertīzes
pakalpojumu par EUR 12 000 bez PVN, un SIA “Inspecta Latvia”, reģ.nr. 40003130421, kas
pedāvā sniegt pakalpojumu par EUR 19 999 bez PVN.
III. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA
Iepirkumu komisija, izskatot iesniegtos piedāvājumus, konstatēja ka SIA “Inspecta Latvia”
piedāvājums atbilst izvirzītajām prasībām, savukārt SIA “Arhitektu birojs ARTEKS”
piedāvājumu, pamatojoties uz nolikuma 6.6.6.punktu (Ja piedāvājums neatbilst Nolikumā
noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Iepirkuma komisija noraida pretendenta piedāvājumu),
kā arī ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas noteikumus, izslēdz kā
neatbilstošs nolikuma 3.2.3.prasībai.
IV. LĒMUMS
Pamatojoties uz 2017.gada 24.augusta Iepirkumu komisijas lēmumu, līguma izpildes tiesības
piešķirtas SIA “Inspecta Latvia” par piedāvāto cenu EUR 19 999 bez PVN.
Pretendenti par lēmumu informēti 2017.gada 24.augustā.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Mārtiņš Rutkis
Iepirkuma komisijas locekļi:

Aivars Vembris

Anatolijs Šarakovskis

Iepirkuma komisijas sekretārs: Ieva Lācenberga-Rocēna
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