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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 
 

 
 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā organizēts iepirkums 
 
 

"Pētniecības izejmateriālu piegāde" 
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums) 

 
Identifikācijas Nr. LUCFI 2017/9/ERAF 

 
 

Piedāvājumu atvēršanas un piedāvājumu vērtēšanas sanāksmes 
 

PROTOKOLS 
 

Datums: 20.04.2017. 
Laiks: 10:00 
 
Vieta (adrese): 

 
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts  
Ķengaraga iela 8, Rīga, 2.stāvs 

 
Darba kārtība: Piedāvājumu vērtēšana un lēmums par iepirkuma 

rezultātiem, līgumu izpildes tiesību piešķiršanu  
  
KOMISIJAS SASTĀVS:  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:    Andris Krūmiņš  _______________ 
Iepirkumu komisijas locekļi:   Donāts Millers   ________________ 

   Mārtiņš Rutkis   ________________ 

   Anatolijs Šarakovskis  ________________ 

   Pēteris Kūlis   ________________ 

Iepirkumu komisijas sekretārs   Ieva Lācenberga-Rocēna ________________ 

 
1. Komisijas sekretāre paziņo komisijas sastāvu un Komisija var turpināt turpināt piedāvājumu 

vērtēšanu. 

2. Komisijas priekšsēdētājs atgādina, ka kopumā iepirkumā piedalījās 7 pretendenti, kuru 

piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, līdz ar to visi pretendenti vērtēti 
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kvalifikācijā un atzīti par atbilstošiem (saskaņā ar 27.03.2017. protokolam pievienoto pielikumā 

atbilstības vērtēšanas tabulu). 

3. Pirms Komisija izlemj jautājumu par līguma tiesību izpildes piešķiršanu jeb rezultātiem, 

Komisijas sekretāre informē par E-izziņu sistēmā pieprasītajām izziņām (pārbaudes datumi: 

27.03.2017. un 20.03.2017.).  

Komisijas locekļi rūpīgi izvērtē saņemtās izziņas (Pielikums nr.1) un secina, ka Publisko iepirkumu 

likuma 9. panta daļā minētie izslēgšanas nosacījumi uz pretendentiem nav attiecināmi.  

4. Ņemot vērā veikto tehnisko piedāvājumu izvērtēšanu (saskaņā ar 29.03.2017. protokolam 

pievienoto pielikumā atbilstības vērtēšanas tabulu) un tās rīcībā esošo informāciju,  

atbilstoši nolikuma 4.1. un 4.3. punktam, Komisija izvēlas katrā iepirkuma priekšmeta daļā  

piedāvājumu ar viszemāko cenu pieņem sekojošus lēmumus katrā no iepirkuma daļām: 

4.1. iepirkuma 1.daļā “Ķimikālijas” iesniegti 5 piedāvājumi:  

Nr.p.
k. 

PRETENDENTS / 
REĢ.NR. 

Pretendenta 
piedāvāto  cenu 

par 1 (vienu) 
preces vienību 

kopsumma katrā 
iepirkuma daļā 
EUR bez PVN 

  

Labojumi- 
aritmētiskā 

kļūda 

Izvēles 
pamatoju

ms/ 
noraidīšan
as iemesls 

Pretendenta 
piedāvātā kopējā 

cena 
prognozētajiem 
apjomiem EUR 

bez PVN 

1. 

SIA “OMNILAB 
baltic”, 
Reģ.Nr.40103299003 

2981,58 3657,91 nav 
konstatētas 3. 

2. 

SIA "SENTIOS", 
reģ,nr. 40103868193 3256 4126 nav 

konstatētas 4. 

3. 

SIA "Biotecha 
Latvia", reģ.nr. 
40103648320 

2560,8 3021,5 nav 
konstatētas 

zemākā 
cena 

4. 

SIA "Labochema 
Latvia", 
reģ.nr.40003925979 

2917,39 3543,32 nav 
konstatētas 2. 

5. 

SIA "SKOG", reģ.nr. 
40103475083 3999,36 5026,68 nav 

konstatētas 5. 
Komisija nolemj iepirkuma 1.daļā “Ķimikālijas” piešķirt līguma izpildes tiesības - SIA "Biotecha 

Latvia". 

 

4.2. iepirkuma 2.daļā “Optiskie materiāli” iesniegti 3 piedāvājumi: 

Nr.p.k. PRETENDENTS / Pretendenta   Labojumi- Izvēles 
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REĢ.NR. piedāvāto  cenu 
par 1 (vienu) 

preces vienību 
kopsumma katrā 
iepirkuma daļā 
EUR bez PVN 

Pretendenta 
piedāvātā kopējā 

cena 
prognozētajiem 
apjomiem EUR 

bez PVN 

aritmētiskā 
kļūda 

pamatoju
ms/ 

noraidīšan
as iemesls 

1. 

SIA "SENTIOS", 
reģ,nr. 40103868193 4852,8 12326,7 nav 

konstatētas 

Noraidīts - 
nolikuma 
4.3.2. 

2. 
SIA "Optek", 
reģ.nr.50103720111 6069,89 12898,79 nav 

konstatētas 
zemākā 
cena 

3. 
SIA "Armgate", 
reģ.nr.50003208531 10652,69 17689,79 nav 

konstatētas 2. 
 

SIA “SENTOIS” 2.daļā “Optiskie materiāli” (piedāvājuma 13.lpp.) 31.pozīcijā "Gaismas avots 

laušanas koeficentu noteikšanai", aprakstījis piedāvāto preci, kopējot prasības, taču nav norādīts preces 

ražotājs (atbilstoši nolikuma 3.3.2.prasībai), līdz ar to nav skaidrs, vai tas ir savietojams ar iekārtu 

Metricom 2010.  Lai pārliecinātos, vai piedāvātā prece atbilst tehniskās specifikācijas prasībai  tika 

pieprasīts pretendentam iesniegt piedāvātās preces ražotāja specifikāciju, ko pretendents neiesniedza.  

Komisija, pamatojoties uz nolikuma 4.3.2. punktu, nolemj šajā iepirkuma daļā noraidīt  SIA 

“SENTOIS” piedāvājumu un iepirkuma 2.daļā “Optiskie materiāli” piešķirt līguma izpildes tiesības - 

SIA "OPTEK". 

 

4.3.  iepirkuma 3.daļā “Labaratorijas trauki” iesniegti 6 piedāvājumi: 

Nr.p.k. PRETENDENTS / 
REĢ.NR. 

Pretendenta 
piedāvāto  cenu 

par 1 (vienu) 
preces vienību 

kopsumma katrā 
iepirkuma daļā 
EUR bez PVN 

  

Labojumi- 
aritmētiskā 

kļūda 

Izvēles 
pamatoju

ms/ 
noraidīša

nas 
iemesls 

Pretendenta 
piedāvātā 

kopējā cena 
prognozētajiem 
apjomiem EUR 

bez PVN 

1. 

SIA “OMNILAB 
baltic”, 
Reģ.Nr.40103299003 

394,8 471,06 nav 
konstatētas 

zemākā 
cena 

2.	  
SIA "SENTIOS", 
reģ,nr. 40103868193 712 880 nav 

konstatētas 5. 

3.	  
SIA "Armgate", 
reģ.nr.50003208531 644 796 nav 

konstatētas 4.	  

4.	  

SIA "Biotecha 
Latvia", reģ.nr. 
40103648320 

578,64 745,72 nav 
konstatētas 3.	  
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5.	  

SIA "Labochema 
Latvia", 
reģ.nr.40003925979 

504,69 626,87 nav 
konstatētas 2.	  

6.	  
SIA "SKOG", reģ.nr. 
40103475083 754,2 925,56 nav 

konstatētas 6.	  
Komisija nolemj iepirkuma 3.daļā “Labaratorijas trauki” piešķirt līguma izpildes tiesības - SIA 

"OMNILAB baltic". 

 

4.4. iepirkuma 4.daļā “Ķimikālijas” iesniegti 3 piedāvājumi: 

Nr.p.k. PRETENDENTS / 
REĢ.NR. 

Pretendenta 
piedāvāto  cenu 

par 1 (vienu) 
preces vienību 

kopsumma katrā 
iepirkuma daļā 
EUR bez PVN 

Pretendenta 
piedāvātā kopējā 

cena 
prognozētajiem 
apjomiem EUR 

bez PVN 

Labojumi- 
aritmētiskā 

kļūda 

Izvēles 
pamatoju

ms/ 
noraidīša

nas 
iemesls 

1.	  

SIA "SENTIOS", 
reģ,nr. 
40103868193 

412 412 
N/A 

nolikuma 
5.4. 2.	  

SIA "Biotecha 
Latvia", reģ.nr. 
40103648320 

381 381 
N/A 

3.	  	  

SIA "Labochema 
Latvia", 
reģ.nr.40003925979 

259,86 259,86 
N/A 

Veicot pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma 4.daļā “Ķimikālijas”, Komisija 

secināja, ka nolikuma tehniskajā specifikācijā minētās daļas 2.pozīcijā "Attīstītājs" netika ietverta 

prasība, ka tam ir jābūt piemērotam MicroChemicals fotorezistam AZ4562. Ekvivalenta princips nav 

pielietojams, jo MicroChemicals neatklāj visas attīstītāja sastāvdaļas, kuras ir būtiskas fotorezistam 

AZ4562 pielietojumam, līdz ar to faktiski šīs preces tehniskās prasības nav precīzas un pieļauj 

neatbilstoši preču piedāvāšanu.  

Pamatojoties uz nolikuma 5.4.punktu, objektīvu iemeslu -  nepieciešamība veikt labojumus prasībās, 

Komisija nolemj pārtraukt iepirkums 4 daļā “Ķimikālijas”.  

 

4.5. iepirkuma 5.daļā “Elektriskie materiāli” iesniegti 3 piedāvājumi: 

Nr.p.k. PRETENDENTS / Pretendenta Pretendenta Labojumi- Izvēles 
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REĢ.NR. piedāvāto  cenu 
par 1 (vienu) 

preces vienību 
kopsumma katrā 
iepirkuma daļā 
EUR bez PVN 

piedāvātā kopējā 
cena 

prognozētajiem 
apjomiem EUR 

bez PVN 

aritmētiskā 
kļūda 

pamatoju
ms/ 

noraidīša
nas 

iemesls 

1. 

SIA "SENTIOS", 
reģ,nr. 
40103868193 

375,38 1130,47 nav 
konstatētas 2. 

2. 
SIA "Armgate", 
reģ.nr.50003208531 358,8 1086,29 nav 

konstatētas 
zemākā 
cena 

3.  

SIA "SKOG", 
reģ.nr. 
40103475083 

384,6 1139,52 nav 
konstatētas 3. 

Komisija nolemj iepirkuma 5.daļā “Elektriskie materiāli” piešķirt līguma izpildes tiesības - SIA 

"Armgate". 

 

4.6. iepirkuma 6.daļā “Pamatnes” iesniegti 3 piedāvājumi: 

Nr.p.k. PRETENDENTS / 
REĢ.NR. 

Pretendenta 
piedāvāto  cenu 

par 1 (vienu) 
preces vienību 

kopsumma 
katrā iepirkuma 
daļā EUR bez 

PVN 

Pretendenta 
piedāvātā kopējā 

cena 
prognozētajiem 
apjomiem EUR 

bez PVN 

Labojumi- 
aritmētiskā 

kļūda 

Izvēles 
pamatoju

ms/ 
noraidīša

nas 
iemesls 

1. 

SIA “OMNILAB 
baltic”, 
Reģ.Nr.40103299003 

1,54 77 nav 
konstatētas 

noraidīts        
4.2.3.  

2. 
SIA "Armgate", 
reģ.nr.50003208531 30 1500 nav 

konstatētas 2. 

3.  

SIA "Labochema 
Latvia", 
reģ.nr.40003925979 

27,25 1362,5 nav 
konstatētas 

zemākā 
cena 

Veicot pretendentu tehnisko piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma 6.daļā “Pamatnes”, Komisijas 

konstatēja, ka SIA “OMNILAB baltic” piedāvātās cenas atšķirība rada pamatu šaubām, vai pretendents 

piedāvā kvarca stiklus, kā to apgalvo (piedāvājuma 10.lpp.), jo tā piedāvātā cena salīdzinājumā ar citu 

pretendentu piedāvājumiem ir izteikti zemāka.  
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Lai gan cenu salīdzinājums pats par sevi nenorāda uz neatbilstošu jeb nepamatoti lētu preci, 

pretendenta piedāvātā cena rada risku, ka pretendents, iespējams piedāvā parastus nevis kvarca stiklus. 

Pretendents piedāvājumā norāda, ka tiek piedāvāti kvarca stikli, taču, pārbaudot piedāvāto preci pēc 

pretendenta norādes uz ražotāja nr. AA 00000102E, kur ražotājs nav skaidri norādījis, ka prece ir 

kvarca stikls, Tāpēc pretendentam tika lūgts iesniegt ražotāja specifikāciju, kura satur informāciju par 

laušanas koeficentu, kas ir būtiskais elements kvarca stikla izmantošainai pētniecībā. Pretendents uz 

pieprasījumu neiesniedza prasīto informāciju.  

Komisija, pamatojoties uz nolikuma 4.3.2. punktu, nolemj šajā iepirkuma daļā noraidīt  SIA 

“OMNILAB baltic” piedāvājumu un iepirkuma 6.daļā “Pamatnes”, piešķirt līguma izpildes tiesības - 

SIA "Labochema Latvia ". 

8. Komisija nolemj: 

8.1. triju darbdienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas informēt pretendentus par iepirkuma 
rezultātiem, kā arī Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta mājas lapā internetā nodrošināt 
brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam Komisijas lēmumam; 

8.2. ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgti iepirkuma līgumi ar paziņotajiem 
uzvarētājiem, publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu 
par noslēgtajiem līgumiem; 

8.3. Līgumu slēgšanas procesā un preču piegāde, ievērot, ka visu kopējā preču piegādes summa 
nedrīkst pārsniegt 41999,00EUR bez PVN par visām iepirkuma priekšmeta daļām kopā. 

8.4. ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgumi, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas 
institūta mājas lapā ievietot noslēgto iepirkuma līgumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. 

9. Komisijas priekšsēdētājs paziņo par sēdes beigām. 
 
Sanāksmes beigu laiks: 11:35 
 
Pielikumā:  1) Izziņas no EIS uz 38.lpp. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Andris Krūmiņš  ____________________ 
Iepirkuma komisijas locekļi: Donāts Millers ____________________ 

 Mārtiņš Rutkis  ____________________ 
 Pēteris Kūlis ____________________ 

 Anatolijs Šarakovskis ____________________ 
 

Iepirkuma komisijas sekretārs Ieva Lācenberga-Rocēna ___________________ 
 


