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L Ē M U M S 
 

par iepirkuma procedūras PIL 8.2 panta kārtībā 
 „Ugunsdzēsības automātisko sistēmu izbūve Latvijas Organiskās sintēzes 

institūta laboratoriju korpusa ēkā, Aizkraukles ielā 21, Rīgā” 
rezultātiem 

 
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2015/48 MI 
 
Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles 21, LV-1006, Rīga 
 
Rīgā, 2016. gada 15. janvārī. 
 
 
1. Iepirkuma komisija 
 

Iepirkumu veic Latvijas Organiskās sintēzes institūta pastāvīgā iepirkumu 
komisija. 

 
Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Latvijas OSI direktora rīkojumiem 
Nr. 29 (17.06.2013.) un Nr. 1.1. – 2/13 (13.02.2015.). 

 
 
2. Iepirkuma procedūras termiņi 
 

Procedūras izsludināšana – 2015. gada 1. decembrī. 
 
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2015. gada 16. decembrim, plkst. 14.00, 245. kab. 
 
 

3. Piedāvājuma izvēles pamatojums 
 

Iepirkumu procedūrai piedāvājumu iesniedza 2 (divi) pretendenti: 
 

1)  SIA „Vektors Plus”, piedāvātā cena EUR 42’984,07 bez PVN; 
2)  PS „Fima Group”, piedāvātā cena EUR 39’981,95 bez PVN. 

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

Izskatot abu pretendentu iesniegtos piedāvājumus Iepirkumu komisija atzina, 
ka abi Pretendenti atbilst minimālajām pretendentu atlases un kvalifikācijas 
prasībām. (Sīkākai informācijai skatīt Lēmuma pielikumus Nr. 4 un 4a: 
Iepirkumu komisijas protokols Nr. 2015/48-02 un „Pretendentu atlases un 
kvalifikācijas dokumentu novērtējuma  tabula”.) 
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  Izskatot abu pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus Iepirkumu 
komisija atzina tos par pilnībā atbilstošiem iepirkuma tehniskajai specifikācijai 
(darba uzdevumam). 
 

Izskatot visu pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, Iepirkumu 
komisija konstatēja aritmētiskās kļūdas sekojoša pretendenta piedāvājumā: 

a) SIA „Vektors Plus” piedāvājumā (nepareizi aprēķināta pozīcija „Darba 
alga” 34. ailē). 

Kļūdas tika labotas un pretendentam tika nosūtīta informācija par veiktajiem 
labojumiem. Pretendenta piedāvājuma cena pēc kļūdu labošanas sastāda EUR 
42955,60 

 
Izskatot pārējo pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, Iepirkumu 

komisija nekonstatēja 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: 

 PS „Fima Group”; 
 
 

4. Pretendent izslēgšanas nosacījumu izvērtēšana 
  
 Pirms sākt vērtēt piedāvājums, Iepirkumu komisija izvērtēja, vai uz kādu no 
piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem, neattiecas izslēgšanas nosacījumi no 
iepirkuma procedūras saskaņā ar PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktu 
(pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājaslapā ir nodokļu parādi […] ). Pārbaudes rezultātā 
komisija pārliecinājās, ka ne uz vienu no piedāvājumus iesniegušajiem 
pretendentiem nav attiecināms šis izslēgšanas nosacījums no dalības iepirkuma 
procedūrā. 
 
 Pirms lēmuma pieņemšanas Iepirkumu komisija izvērtēja, vai uz kādu no 
pretendentiem, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas 
izslēgšanas nosacījumi no iepirkuma procedūras saskaņā ar PIL 8.2 panta piekto 
daļu (tai skaitā nosacījums par nodokļu parādu neesamību 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 (pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums 
par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, […] ir nodokļu parādi […] ), 
Iepirkumu komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguva informāciju no: 

a) Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. 
 

 Apkopojot iegūto informāciju, Iepirkumu komisija konstatēja, ka uz 
pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, PS „Fima Group” kā 
arī uz pilnsabiedrības biedru SIA „Fima” neattiecas izslēgšanas nosacījumi no 
iepirkuma procedūras. 
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 Tā kā otrs pilnsabiedrības biedrs UAB „Fima” reģistrēts ārvalstī (Lietuva), tad 
pilnsabiedrībai tika pieprasīts iesniegt ttiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, 
kas apliecina, ka uz UAB „Fima” neattiecas 8.2 panta piektajā daļā noteiktie 
gadījumi. Tika iesniegtas izziņas no attiecīgajām Lietuvas kompetentajām 
institūcijām, kas apliecināja, ka uz UAB „Fima” neattiecas iepriekš minētie 
gadījumi. 
 
 

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

1. PS „Fima Group”. 
 

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

 
 

6. Paraksti 
 

 
 

Vārds, Uzvārds Paraksts 

Komisijas 
priekšsēdētājs 
 

Osvalds Pugovičs 
 

Komisijas 
locekļi Ivars Kalviņš 

 

 
Dace Kārkle 

 

 
Gunārs Duburs 

 

 
Modris Banka 

 

 
 
 
Pielikumi 

 
1. Izdruka no IUB mājas lapas par plānoto līgumu 82. panta kārtībā; 
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2. Iepirkuma procedūras nolikums; 
3. Saņemto piedāvājumu reģistrs; 
4. Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 2015/48 – 02 (ar pielikumu): 

a) Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentu novērtējuma tabula; 
5. SIA „Vektos Plus” piedāvājuma oriģināls (publiski nav pieejams); 
6. PS „Fima Group” piedāvājuma oriģināls (publiski nav pieejams); 
7. Izziņas un izdrukas no EIS; 
8. Izziņas no Lietuvas kompetentajām iestādēm par PS „Fima Group” biedru 

UAB „Fima”; 
9. Izdruka no IUB mājas lapas ar informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu; 
10. Līgums ar uzvarējušo pretendentu. 

 


