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Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 

(pasūtītāja nosaukums) 

 

nod.maks.reģ. Nr. LV90002124925, Ķengaraga ielā 8, 

Rīgā , LV-1063, tālr. 67187816, fakss 67132778 
 

 

 

 

Konkursa identifikācijas numuru: Nr. LUCFI 2017/1/ES; 

Konkursam nosaukumu “ LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot 

un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, projektēšanas darbi”; 

 

Iepirkums tiek veikts  ERAF finansēta, atbilstoši MK noteikumiem Nr.562. no 2016. gada 19. septembra 

“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas 

zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot 

cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās 

un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi”, projekta realizācijai. 

 

 

 

ATKLĀTS KONKURSS 

“LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot un pielāgojot 

pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, projektēšanas darbi " 
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums) 

 

Identifikācijas Nr. LUCFI 2017/1/ES 
 

 

Piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas 

PROTOKOLS 

 

Datums: 28.03.2017 

Laiks: 12:00 

 

Vieta (adrese): 

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, Rīga 

 

Darba kārtība: Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana 

  

KOMISIJAS SASTĀVS:  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:    Andris Krūmiņš   ________________ 

Iepirkumu komisijas locekļi:   Donāts Millers   ________________ 

   Mārtiņš Rutkis   ________________ 

   Anatolijs Šarakovskis  ________________ 

   Pēteris Kūlis   ________________ 

Iepirkumu komisijas sekretārs   Gints Rieksts   ________________ 

 

 

 

Iepirkuma norise: 
 

1. Komisijas locekļi pārliecinās, ka ir pilnā sastāvā un uzsāk darbu. Komisijas priekšsēdētājs 

informē klātesošos, ka nepieciešams turpināt piedāvājumu vērtēšanu un jāpieņem lēmums par 
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iepirkuma rezultātiem, lai varētu iepirkuma priekšmetā piešķirt pretendentam līguma slēgšanas 

tiesības. 

2. Komisijas priekšsēdētājs informē klātesošo komisiju, ka ir saņemti visi pieprasītie dokumenti 

no EIS sistēmas par visiem trim pretendentiem, kā arī vēstule no VDI, papildus informācija no 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livland Group" [40103754794] un arī sniegtas atsauksmes. 

 

E-izziņas 20.03.2017.un 24.03.2017.: 

 

E-IZZIŅA 

Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs: 

LUCFI2017/1/ES 
Izziņas pieprasījuma 

identifikators: 
0010-20-03-17 

E-izziņas (pārbaudes) 

datums: 
20.03.2017 

Pieprasījuma 

nosūtīšanas datums: 
20.03.2017 

Normatīvais akts: Publisko iepirkumu likums 

E-izziņas 

sagatavošanas 

datums: 

20.03.2017 

Iepirkuma 

regulējums: 
Atklāts konkurss 

Nr. 

pēc 

kārtas 

Pārbaudāmā persona 

Pārbaudāmās 

personas statuss 

iepirkumā 

Ar pretendentu vai 

kandidātu saistītās 

personas 

Nodokļu 

parādi 

Tiesību 

aktu 

pārkāpumi 

Maksātnespēja 

vai likvidācija 

1. 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Livland 

Group" [40103754794] 

Pretendents un/vai 

kandidāts 
nav nav  nav  nav  

  

RENĀRS 

KRŪGAĻAUŽS 

[31077811701]  

Valdes 

loceklis 

nav 

pieprasīts 
nav  nav pieprasīts 

2. 

SIA "LEJNIEKU 

PROJEKTĒŠANAS 

BIROJS" 

[40003708515] 

Apakšuzņēmējs ar 

20% nododamo 

darbu 

nav nav  nav  nav  

  

MIKUS 

LEJNIEKS 

[09057610709]  

Valdes 

loceklis 

nav 

pieprasīts 

nav 

jāpieprasa 
nav pieprasīts 

 

E-IZZIŅA 

Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs: 

LU CFI 2017/1/ES 
Izziņas pieprasījuma 

identifikators: 
0080-24-03-17 

E-izziņas (pārbaudes) 

datums: 
24.03.2017 

Pieprasījuma 

nosūtīšanas datums: 
24.03.2017 

Normatīvais akts: Publisko iepirkumu likums 

E-izziņas 

sagatavošanas 

datums: 

24.03.2017 

Iepirkuma 

regulējums: 
Atklāts konkurss 

Nr. 

pēc 

kārtas 

Pārbaudāmā persona 

Pārbaudāmās 

personas statuss 

iepirkumā 

Ar pretendentu vai 

kandidātu saistītās 

personas 

Nodokļu 

parādi 

Tiesību 

aktu 

pārkāpumi 

Maksātnespēja 

vai likvidācija 

1. 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Livland 

Group" [40103754794] 

Pretendents un/vai 

kandidāts 
nav nav  nav  nav  

  

RENĀRS 

KRŪGAĻAUŽS 

[31077811701]  

Valdes 

loceklis 

nav 

pieprasīts 
nav  nav pieprasīts 

2. 
SIA "LEJNIEKU 

PROJEKTĒŠANAS 

Apakšuzņēmējs ar 

20% nododamo 
nav nav  nav  nav  

file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/20032017_v2/31050350_DEBT_40103754794.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/20032017_v2/31050350_SR_40103754794.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/20032017_v2/31050350_UR_40103754794.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/20032017_v2/31050350_SR_31077811701.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/20032017_v2/31050350_DEBT_40003708515.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/20032017_v2/31050350_SR_40003708515.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/20032017_v2/31050350_UR_40003708515.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/24032017/31052664_DEBT_40103754794.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/24032017/31052664_SR_40103754794.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/24032017/31052664_UR_40103754794.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/24032017/31052664_SR_31077811701.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/24032017/31052664_DEBT_40003708515.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/24032017/31052664_SR_40003708515.pdf
file:///C:/Users/Think-Tank/Google%20disks/Dazadi/CFI/Projektesana_2/Jauns/jauni_pielik/Final/Fin/izzinas/24032017/31052664_UR_40003708515.pdf
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Nr. 

pēc 

kārtas 

Pārbaudāmā persona 

Pārbaudāmās 

personas statuss 

iepirkumā 

Ar pretendentu vai 

kandidātu saistītās 

personas 

Nodokļu 

parādi 

Tiesību 

aktu 

pārkāpumi 

Maksātnespēja 

vai likvidācija 

BIROJS" 

[40003708515] 

darbu 

  

MIKUS 

LEJNIEKS 

[09057610709]  

Valdes 

loceklis 

nav 

pieprasīts 

nav 

jāpieprasa 
nav pieprasīts 

 

Komisijas locekļi saskaņā ar iepirkuma nolikumā minēto kārtību un atbilstoši izslēgšanas 

nosacījumiem rūpīgi izvērtē saņemtās izziņas. Izslēgšanas nosacījumi uz pretendentu un 

apakšuzņēmēju neattiecas. 

 

Papildus tiek izvērtētas atkārtoti par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livland Group" 

[40103754794]: 

I. Konstatētais: 

1 Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Livland 

Group" [40103754794] 

Nolikuma 

punkts 

6.1.2.1. 

Atbilst ar 

nosacījumu 

Piesaistīti apakšuzņēmēji ar kuriem noslēgtas 

vienošanās. 

 

Papildus balstās uz SIA Lejenieku projektēšanas 

birojs pieredzi. 

Jāpārbauda uz šo apakšuzņēmēju papildus 

izslēgšanas nosacījumi, lai būtu atbilstība Iepirkuma 

procedūrā noteiktajam un apakšuzņēmējam nav 

iestājušies neviens no jebkurā no PIL 39.¹ panta 

pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem. 

 

Papildus nepieciešams pārbaudīt pieredzi par 

velkmes skapjiem: 

1)AS “Olainfarm” 

2) Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. 

 

Nepieciešams pārbaudīt pie Pasūtītājiem vai šie darbi 

ir veikti. 

Papildus ne pieciešams pieprasīt apakšuzņemēju 

sarakstu, lai pilnībā saprstu apakšuzņēmējiem 

nododamo apjomu. 

 

II. Novērstais: 

 

1 Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Livland 

Group" [40103754794] 

Nolikuma 

punkts 

6.1.2.1. 

Atbilst  Apakšuzņēmēji: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livland Group" 

[40103754794] 21.03.2017.vēstule Nr.LG-K-

Iz/17/45 par papildus informācijas sniegšanu- 

iesniegta visa nepieciešamā informācija. 

 

Papildus nepieciešams pārbaudīt pieredzi par 

velkmes skapjiem: 

1)AS “Olainfarm”- atbilde 22.03.2017. (pieredze 

atbilst) 

2) Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs- 

21.03.2017. (pieredze atbilst) 

 

 

 

Papildus detalizētāk atkārtoti nepieciešams izvērtēt divu pretendentu iesniegtās izziņas par 

stundu tarifu likmju atbilstību: 

1) SIA "Projektēšanas birojs Austrumi" reģ.Nr.42403019889 (turpmāk- Pretendents) iesniedza 

savu piedāvājumu uz konkursu pievienojot izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto 
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apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Pasūtītājs iepazīstoties ar 

iesniegto Pretendenta 08.02.2017.Izziņu par vidējām stunda tarifa grupām, secināja, ka 

Pretendentam vairākām profesiju grupām vidējā stundas tarifa likmes ir zem 80% no 

vidējās stundas tarifa likmes valstī. Tā kā vienlaicīgi pretendents ir pievienojis 20.02.2017. 

paskaidrojumu Nr.b/n, kurā skaidro minēto situāciju un ietvēris argumentus, kāpēc šāda 

situācija ir izveidojusies, tad Pasūtītājs, lai izvērtētu vai iesniegtais Pretendenta 

piedāvājums nav nepamatoti lēts, saskaņā ar Publisko iepirkuma likumā noteikto kārtību, 

jālūdz  no Valsts ieņēmumu dienesta atzinumu par pretendenta (SIA "Projektēšanas birojs 

Austrumi" reģ.Nr.42403019889) darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību 

atbilstoši pretendenta veiktajai saimnieciskajai darbībai.  

15.03.2017.Valsts ieņēmumu dienests sniedza atzinumu: “Izvērtējot Jūsu 2017.gada 

13.marta pieprasījumu Nr.1.1.-41 par pretendenta SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” 

(reģ.Nr.42403019889) un SIA “Livland Group” (reģ.Nr.40103754794) darba ņēmēju 

vidējās stundas tarifa likmes pamatotību to veiktajai saimnieciskajai darbībai par laika 

periodu no 2016.gada februāra līdz 2016.gada oktobrim, sniedzam atzinumu. Valsts 

ieņēmumu dienesta ieskatā SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” un SIA “Livland 

Group” darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likme laika periodā 2016.gada februāra līdz 

2016.gada oktobrim ir uzskatāma par atbilstošu to veiktajai saimnieciskajai darbībai. 

15.03.2017. VID vēstule Nr. 8.68-6/44443. 

Komisija apstiprina, ka pretendents ir atbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām. 

 

2) SIA "LIVLAND GROUP" reģ.Nr.40103754794 (turpmāk- Pretendents) iesniedza savu 

piedāvājumu uz konkursu pievienojot izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās 

deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām 

stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Pasūtītājs iepazīstoties ar iesniegto Pretendenta 

02.02.2017.Izziņu par vidējām stunda tarifa grupām, secināja, ka Pretendentam vairākām 

profesiju grupām vidējā stundas tarifa likmes ir zem 80% no vidējās stundas tarifa likmes 

valstī. Tā kā vienlaicīgi pretendents ir pievienojis 23.02.2017. paskaidrojumu Nr.b/n, kurā 

skaidro minēto situāciju un ietvēris argumentus, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies, tad 

Pasūtītājs, lai izvērtētu vai iesniegtais Pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts, 

saskaņā ar Publisko iepirkuma likumā noteikto kārtību, jālūdz  no Valsts ieņēmumu 

dienesta atzinumu par pretendenta (SIA "LIVLAND GROUP" reģ.Nr.40103754794) darba 

ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši pretendenta veiktajai 

saimnieciskajai darbībai. 

15.03.2017.Valsts ieņēmumu dienests sniedza atzinumu: “Izvērtējot Jūsu 2017.gada 

13.marta pieprasījumu Nr.1.1.-41 par pretendenta SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” 

(reģ.Nr.42403019889) un SIA “Livland Group” (reģ.Nr.40103754794) darba ņēmēju 

vidējās stundas tarifa likmes pamatotību to veiktajai saimnieciskajai darbībai par laika 

periodu no 2016.gada februāra līdz 2016.gada oktobrim, sniedzam atzinumu. Valsts 

ieņēmumu dienesta ieskatā SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” un SIA “Livland 

Group” darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likme laika periodā 2016.gada februāra līdz 

2016.gada oktobrim ir uzskatāma par atbilstošu to veiktajai saimnieciskajai darbībai. 

15.03.2017. VID vēstule Nr. 8.68-6/44443. 

Komisija apstiprina, ka pretendents ir atbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām. 

 

 

Komisijas ņemot vērā visu iepriekšminēto un pārskatot visus pretendentu iesniegtos 

piedāvājumus, nolemj, ka jāpieņem par pretendentu atbilstību iepirkuma nolikuma 

prasībām, atbilstoši iepirkuma nolikumā Nr.LUCFI 2017/1/ES noteiktajam: 

 

 



LUCFI 2017/1/ES 5 

Nr.p.k. PRETENDENTS / REĢ.NR. 

Nosacījuma atbilstība 

1. SIA "Projektēšanas Birojs AUSTRUMI" 

[42403019889] 
ATBILST 

 

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR.4" 

[40003632107] 
ATBILST 

 

3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livland Group" 

[40103754794] 
ATBILST 

 

 

 

Komisijas locekļu apokopošana par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu: 

    

Punkti 
 

PRETENDENTS Cena 
Izpildes 
termiņš 70% 30% 

Kopā 
punkti Piezīmes 

SIA "Projektēšanas 

Birojs AUSTRUMI" 

[42403019889]  68188 300 70 15 85,00 Otrs saimnieciski izdevīgākais 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

"Livland Group" 

[40103754794]  83800 150 56,96 30 86,96 saimnieciski visizdevīgākais 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

"AR.4" 

[40003632107]  84028,69 300 56,8 15 71,80 trešais saimnieciski izdevīgākais 

 

Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, lai pārliecinātos par 

Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ka uz viņu neattiecas Nolikuma III 

daļā norādītie Pretendentu izslēgšanas noteikumi, veic pārbaudi par Pretendentu atbilstoši PIL 39.¹ 

pantā noteiktajai kārtībai. Pārbaude ir veikta un uz sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livland Group" 

[40103754794] izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi. 

 

 
Komisija nolemj, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā ar ID Nr. LUCFI 2017/1/ES piešķir sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību "Livland Group" [40103754794]  . 

 

Balsojums: 

Andris Krūmiņš   PAR 

Donāts Millers   PAR 

Mārtiņš Rutkis   PAR 

Anatolijs Šarakovskis  PAR 

Pēteris Kūlis   PAR 

 

Vienbalsīgs lēmums: 

 

1) līguma slēgšanas tiesības Publisko iepirkuma likuma kārtībā iepirkuma priekšmeta pakalpojumu izpildē ir 

piešķirtas SIA "LIVLAND GROUP" reģ.Nr.40103754794, par kopējo summu bez PVN 83800,00EUR, iegūstot 

86.96 punktus no 100 iespējamiem (cena 83800,00 EUR, darbu izpilde laiks 150 kalendārās dienas) un atzīstot par 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

2) atzīt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR.4" [40003632107] piedāvājumu par atbilstoši konkursa nolikuma 

prasībām. Komisija balstoties uz iesniegtajiem Pretendenta dokumentiem un saņemto papildus informāciju no 

trešajām personām nolēma, ka Pretendenta piedāvājums ir otrs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums no 

visiem saņemtajiem piedāvājumiem, iegūstot 85,00 punktus no 100 iespējamiem. 
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3) atzīt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AR.4" [40003632107] piedāvājumu par atbilstoši konkursa nolikuma 

prasībām. Komisija balstoties uz iesniegtajiem Pretendenta dokumentiem un saņemto papildus informāciju no 

trešajām personām nolēma, ka Pretendenta piedāvājums ir trešais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums no 

visiem saņemtajiem piedāvājumiem, iegūstot 71,80 punktus no 100 iespējamiem. 

 

Iepirkumu komisijai uzliek par pienākumu sagatavot vēstules par rezultātiem, nosūtot tās pretendentiem, un publicēt 

informāciju IUB elektroniskajā sistēmā. 

 

Komisijas priekšsēdētājs paziņo par sēdes beigām. 

Sēdes beigas: 14:00 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Andris Krūmiņš  ____________________ 

 

Iepirkuma komisijas locekļi: Donāts Millers ____________________ 

 

 Mārtiņš Rutkis  ____________________ 

 

 Pēteris Kūlis ____________________ 

 

 Anatolijs Šarakovskis ____________________ 

 

Iepirkuma komisijas sekretārs Gints Rieksts ____________________ 

 

 


