IZRAKSTS
LATVIJAS UNIVERSITĀTES CIETVIELU FIZIKAS INSTITŪTS

MN reģ. Nr. LV90002124925,
Ķengaraga ielā 8, Rīgā, LV-1063
tālr. 67187816, fakss 67132778

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS
Rīga, 2019.gada 6.marts

Pasūtītājs: Latvija Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI)
Iepirkuma nosaukums: “Augstas temperatūras krāsns ar kontrolējamu atmosfēru
piegāde”.
Iepirkuma ID. Nr. LU CFI 2018/45/ERAF
Iepirkuma metode: Atklāts konkurss
Iepirkums izsludināts IUB (PVS); EIS: 2018.gada 28.decembris
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 – “Augstas temperatūras krāsns ar kontrolējamu atmosfēru

piegāde”, id.nr. LU CFI 2018/45/ERAF, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā
specifikācijā noteiktajām prasībām.
2.

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 42300000-9 Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis,

dedzinātavas un cepeškrāsnis.
3.

Iepirkums nav sadalīts daļās.

4.

Paredzamais līguma darbības laiks – Iepirkuma priekšmeta piegādes un

uzstādīšanas termiņš: ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
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5.

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

fizikas institūts.
6.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu

apakšsistēma.
7.

Piedāvājumu iesniegšanas laiks: pēc grozījumiem 11.02.2019. plkst.11:00.

8.

Piedāvājumu sagatavo, ievērojot nolikumā noteiktos noformēšanas noteikumu,

ietver kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, tehnisko piedāvājumu un finanšu
piedāvājumu.
9.

Noteikumi

brīvi

pieejami

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/

un

un
mājas

lapā

pircēja

profilā

https://www.cfi.lu.lv/par-

mums/iepirkumi/ sadaļā „Iepirkumi”.
II. IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu
apakšsistēma; 11.02.2019. plkst.11:00.
11. Iepirkumā LU CFI 2018/46/ERAF iesniegti šādi piedāvājumi:
Pretendents

Finanšu piedāvājums bez PVN

“Adrona” SIA

EIRO 26270

“Atomeksim” UAB

EIRO 31270

“FANEKS” SIA

EIRO 26250

“Inospectra” UAB

EIRO 29500

“Mediq Latvija” SIA

EIRO 33501

“OMNILAB baltic” SIA

EIRO 24315

“Sentios” SIA

EIRO 32695.59

III. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA
12.

Pasūtītāja iepirkuma komisija vērtēja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar

Iepirkuma nolikumu.
13.

Komisija vērtējot “Inospectra” UAB iesniegto tehnisko piedāvājumu, secina, ka

pozīcijā 3.1.4. “Inospectra” UAB ir norādījusi neatbilstošu parametru, proti, izvirzīta
prasība iekšējais tilpums robežās 7-9 l, taču piedāvātais ir 12 l. Pozīcija 4.1.2. iesniegts
neatbilstošs piedāvājums, proti, izvirzīta prasībā krāsns iekšējie parametri ne mazāk kā
220x220x160mm3, taču piedāvātie parametri ir 200x200x200mm. Pozīcijās 3.un 4. tiek
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piedāvātas citu ražotāju krāsnis, līdz ar to nav iespējams izmantot vienotu
programmatūru. Pozīcijā 5. piedāvājums nav sagatavots atbilstoši izvirzītajām prasībām,
proti, Komisija secina, ka “Inospectra” UAB tehnisko piedāvājumu ir sagatavojusi uz
piedāvājumu iesniegšanas formas, kura bija spēkā līdz 22.01.2019. veiktajiem
grozījumiem. Atbilstoši Iepirkuma nolikuma 7.3 punktam, Komisija pieņem lēmumu
noraidīt “Inospectra” UAB iesniegto piedāvājumu, kā neatbilstošu izvirzītajām prasībām,
jo iesniegtā tehniskā piedāvājuma saturs neļauj objektīvi noteikt piedāvājuma atbilstību
Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām.
IV. LĒMUMS
14.

Pasūtītāja iepirkuma komisija vērtēja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar

Iepirkuma nolikumu un 2019.gada 1.marta sēdē pieņēma lēmumu, piešķirt līguma
izpildes tiesības: SIA “OMNILAB baltic” ar piedāvāto līgumcenu 24 315.00 EUR
(divdesmit četri tūkstoši trīs simti piecpadsmit eiro) bez PVN, kura pie dāvājums bija
atbilstošs nolikumā izvirzītajām prasībām, ar viszemāko cenu.

Pretendenti par lēmumu informēti 2019.gada 1.martā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

Andris Krūmiņš

Iepirkuma komisijas loceklis:

Donāts Millers
Mārtiņš Rutkis
Anatolijs Šarakovskis
Pēteris Kūlis

Iepirkuma komisijas sekretārs

Ilona Heinrihsone
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