
 

 1 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS 

 

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

LV-1063, tālr. 67187816, fakss 67132778 

 

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS 

 

Rīga, 2018.gada 21.novembris 

 

Pasūtītājs: Latvija Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) 

Iepirkuma nosaukums: “Dažādu laboratorijas piederumu un pētniecības materiālu 

piegāde”. 

Iepirkuma ID. Nr. LU CFI 2018/39/ERAF 

Iepirkuma metode: PIL 9.panta kārītība organizēts iepirkums 

Iepirkums izsludināts IUB (PVS) un LU CFI mājas lapā: 2018.gada 2.oktobris 

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 – “Dažādu laboratorijas piederumu un pētniecības materiālu 

piegāde”, id.nr. LU CFI 2018/399/ERAF, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- 

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

prasībām. 

2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 24300000-7 - Neorganiskās un organiskās 

ķīmijas pamatvielas. 

3. Papildus CPV Kodi: 24320000-3 - Organiskās ķīmijas pamatvielas; 24325000-8 - 

Sēra organiskie savienojumi; 24324000-1 - Organiskie savienojumi ar slāpekļa 

funkcijām; 24321000-0 – Ogļūdeņraži; 33793000-5 - Stikla izstrādājumi laboratorijas 

vajadzībām; 24315000-5 - Dažādas neorganiskās ķīmiskās vielas; 38437000-7 - 

Laboratorijas pipetes un piederumi; 38624000-5 - Optiskie palīglīdzekļi, 38623000-8 - 

Optiskie filtri; 32562000-0 - Optiskās šķiedras kabeļi; 32561000-3 - Optiskās šķiedras 

savienojumi. 

4. Paredzamais līguma darbības laiks –12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma 

noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no 

nosacījumiem iestājas pirmais. . 

5. Piegādes vieta – Latvija, Rīga, Ķengaraga iela 8, Latvijas Universitātes Cietvielu 

fizikas institūts.  

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Ķengaraga iela 8, 2 stāvs, sekretariāts, darba 

laiks no 09:00 – 17.00. 

7. Piedāvājumu iesniegšanas laiks: ne vēlāk kā līdz 16.10.2018. plkst.11:00. 
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8. Piedāvājumu sagatavo, ievērojot nolikumā noteiktos noformēšanas noteikumu, 

ietver kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, tehnisko piedāvājumu un finanšu 

piedāvājumu. 

9. Noteikumi brīvi pieejami pasūtītāja mājas lapā www.cfi.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

II. IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI 

10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks: Ķengaraga iela 8, 2 stāvs, 16.10.2018. 

plkst.11:00. 

11. Iepirkumā LU CFI 2018/39/ERAF iesniegti šādi piedāvājumi:  

N.p

.k. 

Pretendenta 

nosaukums un 

reģistrācijas numurs 

Pretendenta piedāvātā cena EUR bez PVN 

1.daļa 2.daļa 3.daļa 4.daļa 5.daļa 6.daļa 7.daļa 8.daļa 
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1. SIA “Sentious” 

Reģ. Nr. 40103868193 

- 220.00 2724.00 1465.00 3360.00 - - - 

2. LLC “Inospectra” 

Reģ. Nr. 302817477 

- - 3371.16 - 3588.85 - - - 

3. SIA “Optek” 

Reģ. Nr. 50103720111 

- - 2295.00 - - - - - 

4. SIA “YEInternational” 

Reģ. Nr. 40003187810 

- - 2528.50 - - - - - 

5. SIA “Biotecha Latvia” 

Reģ. Nr. 40103648320 

425.00 64.30 - - - 1695.00 1236.30 5275.50 

6. SIA “Enola” 

Reģ. Nr. 40103049886 

187.50 151.00 - - - - - - 

7. SIA “Labochema 

Latvija” 

Reģ. Nr. 40003925979 

238.65 117.00 - 1114.63 - 3396.00 1172.08 5269.69 

 

III. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA  

12. Pasūtītāja iepirkuma komisija vērtēja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 

Iepirkuma nolikumu. Komisija vērtē un salīdzina iesniegto cenu kopsummas EUR bez 

PVN par iepirkuma priekšmetu katrā iepirkuma daļā.  

13. Komisija izskatot SIA “ENOLA” tehnisko piedāvājumu konstatē, ka pretendents 

tehniskajā piedāvājumā/specifikācijā par pirmo daļu nav iekļāvis pozīciju Nr.1. Komisija 

pieņem lēmumu noraidīt SIA “ENOLA” iesniegto piedāvājumu kā neatbilstošu iepirkuma 

nolikuma prasībām.  

14. Komisija izskatot SIA “Labochema Latvija” iesniegto piedāvājumu, secina, ka 

pretendents piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta pirmo daļu, pozīcijā Nr.1, nav 

sagatavojis atbilstoši iepirkuma nolikumā izvirzītajam. Komisija pieņem lēmumu noraidīt 

SIA “Labochema Latvija” iesniegto piedāvājumu kā neatbilstošu iepirkuma nolikuma 

prasībām. 

15. Komisija izskatot SIA “Biotecha Latvia” iesniegto piedāvājumu par iepirkuma 

priekšmeta otro daļu, secina, ka pretendents nav ievērojis nolikumā izvirzītās prasībās, 

http://www.cfi.lu.lv/
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proti, nav atbilstības daļiņu izmēram: izvirzītā prasība 8-12 µm; piedāvāts: 10-12 µm. 

Komisija pieņem lēmumu noraidīt SIA “Biotecha Latvia” iesniegto piedāvājumu kā 

neatbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām.  

16. Komisija izskatot iesniegtos piedāvājumus par iepirkuma 4.daļu secina, ka 

pasūtītājs ir pieļāvis kļūdu tehniskajā specifikācijā. Komisija pieņem lēmumu pārtraukt 

iepirkumu 4.daļā.  

IV. LĒMUMS 

17. Komisija, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus un to atbilstību iepirkuma nolikuma 

un PIL prasībām, pieņem lēmumu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības: 

17.1. par iepirkuma priekšmeta 1.daļu “Ķimikālijas I” SIA “Biotecha Latvia” ar 

piedāvāto līgumcenu 425.00 EUR (četri simti divdesmit pieci eiro, 00 centi) bez 

PVN. 

17.2. par iepirkuma priekšmeta 2.daļu “Laboratorijas trauki-1” SIA “Labochema 

Latvija” ar piedāvāto līgumcenu 117.00 EUR (viens simts septiņpadsmit eiro, 00 

centi) bez PVN. 

17.3. par iepirkuma priekšmeta 3.daļu “Optiskie materiāli” SIA “Optek” ar piedāvāto 

līgumcenu 2295.00 EUR (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci eiro, 00 centi) 

bez PVN. 

17.4. par iepirkuma priekšmeta 5.daļu “Vakuuma materiāli” SIA “Sentious” ar piedāvāto 

līgumcenu 3360.00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti sešdesmit eiro, 00 centi) bez PVN. 

17.5. par iepirkuma priekšmeta 6.daļu “Pamatnes” SIA “Biotecha Latvia” ar piedāvāto 

līgumcenu 1695.00 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit pieci eiro, 00 centi) 

bez PVN. 

17.6. par iepirkuma priekšmeta 7.daļu “Ķimikālijas 2” SIA “Labochema Latvija” ar 

piedāvāto līgumcenu 1172.08 EUR (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit divi 

eiro, 08 centi) bez PVN. 

17.7. par iepirkuma priekšmeta 8.daļu “Ķimikālijas 3” SIA “Labochema Latvija” ar 

piedāvāto līgumcenu 5269.69 EUR (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi eiro, 

69 centi) bez PVN. 

Pretendents par lēmumu informēts 2018.gada 21.novembrī. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:  Andris Krūmiņš  

Iepirkuma komisijas loceklis: Donāts Millers  

 Mārtiņš Rutkis  

 Anatolijs Šarakovskis  

 Pēteris Kūlis  

Iepirkuma komisijas sekretārs Ilona Heinrihsone  

 


