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LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS 

 

MN reģ. Nr. LV90002124925, Ķengaraga ielā 8, Rīgā , 

LV-1063, tālr. 67187816, fakss 67132778 

 

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS 

 

Rīga, 2018.gada 19.jūnijs 

 

Pasūtītājs: Latvija Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) 

Iepirkuma nosaukums: “LU CFI ēkas vestibilu un kāpņu daļēja pārbūve un liftu 

nomaiņa”. 

Iepirkuma ID. Nr. LUCFI 2018/18/ERAF 

Iepirkuma metode: Atklāts konkurss 

Iepirkums izsludināts IUB (PVS) un LU CFI mājas lapā: 2018.gada 14.maijs 

Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats:  

Saskaņā ar  2017.gada 27.novembra rīkojumu nr.15-v. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andris Krūmiņš, iepirkumu komisijas locekļi: 

Mārtiņš Rutkis, Donāts Millers, Pēteris Kūlis un Anatolijs Šarakovskis, iepirkumu 

komisijas sekretārs – Ilona Heinrihsone.  

 

I. IEPIRKUMA NOSACĪJUMI 

1. Iepirkuma priekšmets – “LU CFI ēkas vestibilu un kāpņu daļēja pārbūve un liftu 

nomaiņa”, id.nr. LUCFI 2018/18/ERAF, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- 

Nolikums) un tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteiktajām 

prasībām. 

2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), 45454000-4 

(Pārbūves darbi), 45313100-5 (Lifta ierīkošana). 

3. Paredzamais līguma darbības laiks – Darbu izpildes termiņš ir 9 (deviņi) kalendārie 

mēneši. 
4. Darbu izpildes vieta – Latvija, Rīga, Ķengaraga iela 8, Latvijas Universitātes 

Cietvielu fizikas institūts.  

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: LU CFI Sekretariātā – 204. telpā, 2.stāvā, 

Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063, darba dienās no 9:00 līdz 17:00. 

6. Piedāvājumu iesniegšanas laiks: 15.05.2018. pl.11:00; pēc grozījumiem ne vēlāk kā 

08.06.2018. pl.11:00. 

7. Piedāvājumu sagatavo, ievērojot nolikumā noteiktos noformēšanas noteikumu, ietver 

kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu. 

8. Noteikumi brīvi pieejami savā mājas lapā www.cfi.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

II. IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI 

http://www.cfi.lu.lv/
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9. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks LU CFI Sekretariātā – 204. telpā, 2.stāvā, 

Ķengaraga ielā 8, Rīgā; 08.06.2018. plkst.11:00. 

10. Iepirkumā LUCFI 2018/18/ERAF iesniegts viens piedāvājums:  

N.p.k. Pretendents, reģistrācijas Nr. Pretendenta piedāvātā 

cena EUR bez PVN 

1. 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABORA"  

Reģ. Nr. 40003215743 632 084.22 

III. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA  

11. Pasūtītāja iepirkuma komisija vērtēja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 

Iepirkuma nolikumu un 2018.gada 14.jūnija sēdē pieņēma lēmumu līguma izpildes 

tiesības piešķirt SIA “ABORA”, kura piedāvājums bija atbilstošs nolikumā izvirzītajām 

prasībām, ar viszemāko cenu.  

12. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: Komisija norāda, ka nolikums 

tikai iesniegts CFLA pirmspārbaudē un saņemti aizrādījumi, uz kuru pamata nolikumā 

tika veikti grozījumi, pēc kuru publicēšanas tika saņemts pozitīvs CFLA atzinums, līdz ar 

to secināms, ka prasības līguma priekšmetam ir atbilstošas. Komisija norāda, ka 

organizējot jaunu iepirkumu, finanšu piedāvājums būs dārgāks, jo pašlaik notiek aktīva 

būvniecība un ERAF finansēto projektu īstenošana. Tāpat arī Centrālās Statistikas 

pārvaldes dati rāda, ka būvniecības izmaksas pieaug. Komisija norāda par pretendentiem  

izvirzītajām pieredzes prasībām un secina, ka nav prasīta pieredze tieši pretendenta 

objektos, līdz ar to nepastāv šķēršļi piedāvājumu iesniegt personu grupai, jo tādejādi tiek 

ņemta vērā visu personu grupas pieredze. Lai izpildītu nolikumā izvirzītās prasības 

pretendentam bija iespēja piesaistīt speciālistus, kuriem ir nepieciešamā kompetence un 

pieredze, neatkarīgi no savstarpējo darba tiesisko attiecību rakstura. 

IV. LĒMUMS 

13.  Pasūtītāja iepirkuma komisija 2018.gada 14.jūnijā sēdē pieņēma lēmumu līguma 

izpildes tiesības piešķirt SIA “ABORA”. 

 

Pretendents par lēmumu informēts 2018.gada 15.jūnijā 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:  Andris Krūmiņš personīgais paraksts 

Iepirkuma komisijas locekļi: Mārtiņš Rutkis personīgais paraksts 

 Donāts Millers personīgais paraksts 

 Pēteris Kūlis personīgais paraksts 

Iepirkuma komisijas sekretārs: Ilona Heinrihsone  personīgais paraksts 


