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Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta 

(pasūtītāja nosaukums) 

 

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

LV-1063, tālr. 67187816, fakss 67132778 

 
 

 
Publisko iepirkumu likuma 9.panta 6.daļas kārtībā organizēts iepirkums , piemērojot PIL 8.2 

panta kārtību 

 

" Būvniecības dokumentācijas izstrāde LU CFI pārbūvētās ēkas daļas nodošanai 

ekspluatācijā" 
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums) 

 

Identifikācijas Nr. LUCFI 2017/3 
 

 

Piedāvājuma vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas  
sēdes 

PROTOKOLS 

 

Datums: 04.04.2017 

Laiks: 12:00 

 

Vieta (adrese): 

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Ķengaraga iela 8, Rīga, 205kab. 

 

Darba kārtība: Piedāvājumu vērtēšana 

  

KOMISIJAS SASTĀVS:  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:    Andris Krūmiņš   ________________ 

Iepirkumu komisijas locekļi:   Donāts Millers   ________________ 

   Mārtiņš Rutkis   ________________ 

   Anatolijs Šarakovskis  ________________ 

   Pēteris Kūlis   ________________ 

Iepirkumu komisijas sekretārs   Gints Rieksts   ________________ 

 

 

1.Komisijas locekļi paziņo komisijas sastāvu. Komisija ir pietiekošā sastāvā , lai varētu uzsākt 

darbu. Komisija uzsāk darbu. 

2. Komisijas locekļi nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu: 

Nr.p.k. PRETENDENTS / REĢ.NR. 
Piedāvājuma 

iesniegšanas datums 

Piedāvājuma 

iesniegšanas laiks 

 

Pretendenta 

iesniegtā cena bez 

PVN, EUR 

1.  

SIA “PROJEKTĒŠANAS BIROJS 

AUSTRUMI”, 

 reģ.nr.42403019889 

 

15.02.2007 10:00 32188,00 EUR 

2. n/a - - - 
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3. Komisijas priekšsēdētājs informē klātesošos, ka ir iesniegts tikai viens piedāvājums un vērš 

uzmanību uz piedāvāto cenu par pakalpojuma izpildi. Komisijas priekšsēdētājs vērš uzmanību uz 

iepirkuma nolikuma 8.1.punktu, kurā teikts, ka Līgums ar izvēlēto Pretendentu tiks slēgts gadījumā, ja 

Pretendenta finanšu piedāvājums nepārsniegs Pasūtītājam pieejamo finansējuma apmēru. Pasūtītāja 

prognozētā līgumcena bez PVN ir ne lielāka kā 5000,00 (pieci tūkstoši euro un nulle euro centi). 

 

4.Komisija ņemot vērā iesniegtā pretendenta SIA “PROJEKTĒŠANAS BIROJS AUSTRUMI”,  

reģ.nr.42403019889 piedāvāto cenu 32188,00 EUR un balstoties uz iepirkuma nolikuma 8.1.punktu, 

kā arī uz iepirkuma nolikuma noteikto 6.5.punktu “Komisijai, pēc piedāvājuma vērtēšanas atbilstoši 

kritērijiem, kas norādīti 5.nodaļā, ir tiesības pieņemt vienu no sekojošiem lēmumiem:” un 

6.5.2.apakšpunktu “ izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultāta”, NOLEMJ: 

 

pamatojoties uz nolikuma 6.6.punktu “Lēmumu slēgt iepirkuma līgumu/izbeigt iepirkumu, neizvēloties 

nevienu piedāvājumu. Komisija pieņem ar balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas no 

Komisijas locekļiem” par iepirkuma “Būvniecības dokumentācijas izstrāde LU CFI pārbūvētās 

ēkas daļas nodošanai ekspluatācijā” ar ID Nr. LUCFI 2017/3 izbeigšanu bez rezultāta, jo 

iesniegtais pretendenta piedāvājums pārsniedz 8.1.punktā pieejamo finansējumu. 

 

Balsojums:  

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:    Andris Krūmiņš   PAR 

Iepirkumu komisijas locekļi:   Donāts Millers   PAR 

   Mārtiņš Rutkis   PAR 

   Anatolijs Šarakovskis  PAR 

   Pēteris Kūlis   PAR 

 

Vienbalsīgs lēmums: Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta un vērtēšana netiek turpināta. 

 

5. Komisijai uzliek par pienākumu komisijas loceklim ievietot lēmumu mājas lapā un IUB tīmekļa 

vietnē, paziņot par rezultātiem SIA “PROJEKTĒŠANAS BIROJS AUSTRUMI”,  

reģ.nr.42403019889, nosūtot informāciju par pieņemto komisijas lēmumu. 

 

6. Komisija sēdi slēdz. 

 

Sēdes beigu laiks: 13:00 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Andris Krūmiņš  ____________________ 

 

Iepirkuma komisijas locekļi: Donāts Millers ____________________ 

 

 Mārtiņš Rutkis  ____________________ 

 

 Pēteris Kūlis ____________________ 

 

 Anatolijs Šarakovskis ____________________ 

 

Iepirkuma komisijas sekretārs Gints Rieksts ____________________ 

 


