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L Ē M U M S 

 
par iepirkuma procedūras PIL 8.2 panta kārt ībā 

 „Spektru apstrādes programmatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes 
institūtam ERAF aktivit ātes 2.1.1.3.3. ietvaros” 

rezultātiem 
 
 
Iepirkuma identifik ācijas Nr.: OSI 2015/47 MI ERAF 
 
Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles 21, LV-1006, Rīga 
 
Rīgā, 2015. gada 10. decembrī. 
 
 
1. Iepirkuma komisija 
 

Iepirkumu veic Latvijas Organiskās sintēzes institūta pastāvīgā Iepirkumu 
komisija. 

 
Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Latvijas OSI direktora rīkojumu 
Nr. 1.1. – 2/13 (13.02.2015.). 

 
 
2. Iepirkuma procedūras termiņi 
 

Procedūras izsludināšana – 2015. gada 27. novembrī. 
 
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2015. gada 8. decembrim, plkst. 14.00, 245. kab. 
 
 

3. Piedāvājuma izvēles pamatojums 
 

Iepirkumu procedūrai piedāvājumu iesniedza 3 (trīs) pretendenti (skat. Lēmuma 
pielikumuu Nr. 4): 
 

Nr. 
Pretendenta 
nosaukums 

  
Piedāvājuma cena 
par loti, EUR bez 

PVN 

1 SIA „Sentios”   32 777,68 

    
2 SIA „Vidzemes   17 250,00 
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Elektrotehnikas 
fabrika” 

  
3 SIA „Hidrolab”   31 400,00 

 
 Izskatot visu pretendentu iesniegtos piedāvājumus Iepirkumu komisija atzina, 
ka tie ir noformēti atbilstoši iepirkuma Nolikuma prasībām. 
 

Izskatot visu pretendentu iesniegtos piedāvājumus Iepirkumu komisija atzina, 
ka visi pretendenti atbilst minimālajām pretendentu atlases un kvalifikācijas 
prasībām. 

 
  Izskatot visu pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus Iepirkumu 
komisija atzina, ka visu pretendentu piedāvājumi ir pilnībā atbilstoši iepirkuma 
tehniskajai specifikācijai. 
 

Izskatot visu pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, Iepirkumu 
komisija nekonstatēja tajos aritmētiskās kļūdas. 

 
Saskaņā ar iepirkuma nolikumā iekļauto piedāvājumu izvēles kritēriju – 

zemākā cena par iepirkuma prasībām atbilstošu iepirkuma priekšmetu – 
pretendents, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības ir: 

� SIA „Vidzemes Elektrotehnikas fabrika” . 
 
 

4. Pretendentu izslēgšanas nosacījumu izvērt ēšana 
  
 Pirms lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas, Iepirkumu 
komisija izvērtēja, vai uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības, neattiecas izslēgšanas nosacījumi no iepirkuma procedūras saskaņā ar 
PIL 8.2 panta piekto daļu (tai skaitā nosacījumi par nodokļu parādu, kas pārsniedz 
EUR 150,00 neesamību dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā un lēmuma par iespējamu līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā). 
 
 Lai izvērtētu pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 
saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto daļu, Iepirkumu komisija, izmantojot Ministru 
kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
ieguva informāciju no: 

a) Uzņēmumu reģistra; 
b) Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. 
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 Apkopojot iegūto informāciju, Iepirkumu komisija konstatēja, ka uz 
pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, SIA „Vidzemes 
Elektrotehnikas fabrika”, neattiecas izslēgšanas nosacījumi no iepirkuma 
procedūras. 
 
 

5. Komisijas LĒMUMS 
 
 Saskaņā ar iepirkuma nolikumu Iepirkumu komisija izvēlās pretendentu, kas 
piedāvājis zemāko cenu par tehniskajām specifikācijām atbilstošu iepirkuma 
priekšmetu katrā iepirkuma daļā. 
 Tā kā atbilstošos piedāvājumu ar zemāko cenu iesniegušais pretendents nav 
izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu 
par iepirkuma uzvarētāju atzīt sekojošu pretendentu: 
 

� SIA „Vidzemes Elektrotehnikas fabrika”.  
 

 Iepirkumu komisija rekomendē iepirkuma uzvarētāju uzaicināt uz sarunām par 
līguma noslēgšanu un, sarunu veiksmīga iznākuma gadījumā, slēgt līgumu ar 
augstāk minēto pretendentu. 

 
 

6. Paraksti 
 

 
 

Vārds, Uzvārds Paraksts 

Komisijas 
priekšsēdētājs 
 

Osvalds Pugovičs 
 

Komisijas 
locekļi Ivars Kalviņš 

 

 
Dace Kārkle 

 

 
Gunārs Duburs 

 

 
Modris Banka 
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Pielikumi 
 
1. Izdruka no IUB mājas lapas par plānoto līgumu 82. panta kārtībā; 
2. Iepirkuma procedūras nolikums; 
3. Saņemto piedāvājumu reģistrs; 
4. SIA „Sentios” piedāvājuma oriģināls (publiski nav pieejams); 
5. SIA „Vidzemes Elektrotehnikas fabrika” piedāvājuma oriģināls (publiski nav 

pieejams); 
6. SIA „Hidrolab” piedāvājuma oriģināls (publiski nav pieejams); 
7. Izziņas un izdrukas; 
8. Izdruka no IUB mājas lapas ar informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu; 
9. Līgums ar uzvarējušo pretendentu. 

 


