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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 24.maijs 

 

Pasūtītājs: Latvija Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI) 

Iepirkuma nosaukums: “Augstas veiktspējas spektrofotometra piegāde”. 

Iepirkuma ID. Nr. LUCFI 2018/6/ERAF 

Iepirkuma metode: Atklāts konkurss 

Iepirkums izsludināts IUB (PVS) un LU CFI mājas lapā: 2018.gada 9.februārī 

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 veiktspējas spektrofotometra piegāde”, id.nr. 

LUCFI 2018/6/ERAF, atbilstoši Iepirkuma nolikumā (turpmāk- Nolikums) un tehniskajā 

specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija) noteiktajām prasībām. 

2. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un 

precīzijas ierīces (izņemot brilles)). 

3. Paredzamais līguma darbības laiks – Iepirkuma priekšmeta piegādes un 

uzstādīšanas termiņš: ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

4. Piegādes 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: ne vēlāk kā līdz 21.03.2018. plkst.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”. 

http://www.cfi.lu.lv/
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II. IESNIEGTIE PIEDĀVĀJUMI 

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks LU CFI Sekretariātā – 204. telpā, 2.stāvā, 

Ķengaraga ielā 8, Rīgā; 2018.gada 21.martā plkst.11:00. 

10. Iepirkumā LUCFI 2018/6/ERAF iesniegts viens piedāvājums:  

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

cena EUR bez PVN 

1. 
SIA “Quantum Latvija”, Reģ. Nr. 40003418012 

85 260.00  

III. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA  

11. Pasūtītāja iepirkuma komisija vērtēja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar 

Iepirkuma nolikumu un 2018.gada 23.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu līguma izpildes 

tiesības piešķirt SIA “Quantum Latvija”, kura piedāvājums bija atbilstošs prasībām un ar 

viszemāko cenu. 

12. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: Izvirzītās pretendentu atlases 

prasības ir objektīvas. LU CFI pētījumi ietver ļoti plašu materiālu klāstu, īpaši tas 

attiecināms uz optiskajiem materiāliem (fotoniskās ierīcēs izmantojamiem). Šo materiālu 

pētījumos būtiski ir spektrofotometriski mērījumi, kas ļauj noteikt virkni svarīgu optisko 

īpašību (Absolūtais atstarojums, Caurlaidību pie dažādiem leņķiem, Difūza izkliede, 

Atstarošana, Caurlaidība, Absorptance).  Turklāt šis īpašības jānosaka plašā spektrālā 

diapazonā (185 – 3000 nm) un dažāda veida paraugiem (plānām kārtiņām, biezām 

kārtiņām, polikristāliskiem  un monokristāliskiem paraugiem, šķīdumiem utt.). Lai to 

nodrošinātu parasti, tiek pielietotas vairākas iekārtas, kur katra no tām realizē tikai daļu 

no LU CFI nepieciešamajiem mērījumiem un šādu vairāku iekārtu izmantošana palielina 

iegādes un ekspluatācijas izmaksas. Sastādot šī iepirkuma tehnisko specifikāciju, tika 

definētas iekārtai nepieciešamās funkcijas. 

IV. LĒMUMS 

13.  Pasūtītāja iepirkuma komisija 2018.gada 23.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu līguma 

izpildes tiesības piešķirt SIA “Quantum Latvija”. 

 

Pretendents par lēmumu informēts 2018.gada 24.aprīlī. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Andris Krūmiņš  personīgais paraksts 

Iepirkuma komisijas locekļi: Mārtiņš Rutkis personīgais paraksts 

 Anatolijs Šarakovskis  personīgais paraksts 

 Donāts Millers personīgais paraksts 

 Pēteris Kūlis personīgais paraksts 

Iepirkuma komisijas sekretārs: Ilona Heinrihsone  personīgais paraksts 


