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NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS 
 

SARUNU PROCEDŪRAI 
 

 „SARUNU PROCEDŪRA PAR FITOĶĪMIJAS LABORATORIJAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI LATVIJAS 

ORGANISKĀS SINTĒZES INSTITŪTAM” 
 
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.: OSI 2017/09 SP ERAF 
Pasūtītājs: APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija 
 
Rīgā, 2017. gada 21. jūnijā 
 
 
Pielikumi 

 
1. Uzaicinājums pretendentiem iesniegt piedāvājumu sarunu procedūrā OSI 2017/09 SP 

ERAF ar pielikumiem: 

a. Sarunu procedūras saskaņā ar PIL 8. panta septītās daļas 1. punktu nolikums; 

b. Rīkojums par iepirkumu komisijas izveidi; 

c. Parakstīti apliecinājumi par objektivitāti; 

2. Iepirkumu komisijas sēdes protokols par konkursa Nolikuma apstiprināšanu (Nr. 2017/09 

- 01) ar pielikumiem; 

3. Saņemto piedāvājumu reģistrs; 

4. Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 2017/09 - 02 ar pielikumiem: 

a. Pretendenta piedāvājums; 

b. Pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumentu novērtējuma tabula; 

c. Vēstule pretendentam ar lūgumu sniegt papildus informāciju; 

5. Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 2017/09 – 03 ar pielikumu: 

a. Pretendenta atbildes vēstule uz Iepirkumu komisijas jautājumiem un lūgumiem 

sniegt papildus informāciju; 

6. Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 2017/09 - 04 ar pielikumiem: 

a. Izziņa no Elektronisko iepirkumu sistēmas elektronisko izziņu apakšsistēmas (e-

izziņa) par pretendenta, kam būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, 

izslēgšanas nosacījumu neesamību (kopsavilkums).; 

b. Vēstule pretendentam par iepirkuma rezultātiem 

7. Publikācija par konkursa rezultātiem IUB mājas lapā; 

8. SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs” piedāvājuma oriģināls (publiski nav pieejams). 

 
 
Konkursa noslēguma ziņojums, izņemot pretendentu piedāvājumus (un saraksti, kas satur 
pretendentu piedāvājumu daļas) ir publiski pieejams. 
 
 
Konkursa noslēguma ziņojums glabājams 10 gadus. 
  



Atklāta konkursa OSI 2017/09 SP ERAF Noslēguma Ziņojums 
 

 

Lapa 2 no 7 

 
1. Iepirkuma komisija 
 

 
 

Vārds, Uzvārds Amats 

Komisijas 
priekšsēdētājs 

 
Osvalds Pugovičs 

 
Direktors 

Komisijas 
locekļi 

 
Ivars Kalviņš 

 
Vadošais pētnieks 

 
Dace Kārkle 

 
Direktora vietniece 

 
Andris Počs 

 

Saimniecības nodaļas 
vadītājs 

 
Modris Banka 

 
Galvenais inženieris 

Sekretārs 
 

Artūrs Aksjonovs 
 

Iepirkumu nodaļas 
vadītājs 

 

Iepirkumu komisija izveidota ar rīkojumu Nr. 1.1. – 2/12 (20.02.2017.). 

 
 
 
2. Sarunu procedūras veids uz izvēles pamatojums 
 

2.1. Sarunu procedūra tiek rīkota saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 8.panta septītās 
daļas 1.punktu. 

 

2.2. Sarunu procedūra tika izvēlēta kā iepirkuma veids, jo iepriekš rīkotais iepirkums par šo 
pašu iepirkuma priekšmetu, atklātais konkurss “Fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta 
izstrāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”, id. Nr. OSI 2017/03 AK ERAF 
noslēdzās bez rezultātiem, jo vienīgā piedāvājumu iesniegušā pretendenta piedāvājums 
neatbilda iepirkuma līguma nosacījumiem. 

 
 
 

3. Iepirkuma termiņi 
 

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu nosūtīts: 2017. gada 12. maijā. 
 
Piedāvājumu iesniegšana: Līdz 2017. gada 29. maija plkst. 14.00. 
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4. Iepirkuma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības 
pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes institūtam Eiropas reģionālās attīstības 
fonda (turpmāk-ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti 
un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. 
pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko 
institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" projekta ietvaros. 

 
 
 
5. Uzaicinātie pretendenti 
 

Iesniegt piedāvājumus tika uzaicināti sekojoši pretendenti: 
1) SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs” 
2) SIA „Arhitektu birojs ARTEKS”. 
 
 

 

6. Piedāvājumu atvēršana 
 

Piedāvājumus iesniedza 1 (viens) pretendents: 

1) SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs”.  
 

Neviens piedāvājums netika atsaukts vai iesniegts novēloti. 
 
Atverot piedāvājumu Iepirkumu komisijas sēdē nolasītā cena ir šāda: 

 SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs” – piedāvātā cena EUR 162 000,00 bez 
PVN. 

 Konkursa komisija pēc piedāvājuma atvēršanas konstatēja, ka iesniegtais piedāvājums ir 
pieņemams turpmākajai izvērtēšanai. 
 
 
 

7. Piedāvājumu izvērtēšana 
7.1. Pretendentiem izvirzītās kvalifikācijas prasības 

Pretendentam tika izvirzītas sekojošas kvalifikācijas prasības: 

7.1.1. Pretendenta finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016.) laikā ir 
ne mazāks kā 340 000 EUR katrā no gadiem, ko pretendents apstiprina iesniedzot 
norādīto periodu peļņas/zaudējumu aprēķinu. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad 
iesniedzama informācija par apgrozījumu kopš dibināšanas brīža. 
 

7.1.2. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (2014.-2017.) laikā ir realizējis vismaz 2 (divus) 
tehniskos projektus jaunbūvēm, kuras klasificējamas kā skolas, universitātes vai 
zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas (izglītības iestāžu telpu grupa) vai arī 
rūpnieciskās ražošanas ēkas (rūpnieciskās ražošanas telpu grupa) saskaņā ar MK 
not. Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” (attiecīgi atbilst būvju 
klasifikācijas noteikumu kodiem 1263 vai 1251) un projektu plānotais investīciju 
apjoms ir vismaz 2 miljoni EUR un vismaz viena no jaunbūvēm ir pētniecisko 
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laboratoriju jaunbūve. Visi kvalifikāciju apliecinošie tehniskie projekti ir sasakņoti 
atbilstošās pašvaldības Būvvaldē. Lai apliecinātu pieredzi realizētajos projektos, 
Pretendents iesniedz klientu atsauksmju vēstules. 

 
Prasības Pretendenta piesaistītajam personālam: 

 
7.1.3. Prasības Pretendenta nodrošinātajiem darbu izpildītājiem, kur katrai pozīcijai var 

būt tikai viens kandidāts. 
7.1.3.1. Projekta vadītājs: 
a) augstākā izglītība sociālajās zinībās, vadības zinībās, projektu vadībā, 

būvinženierijā vai arhitektūrā; 
b) pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu (2014.-2017.) laikā vismaz 2 (divu) projektu vadībā, 

kas saistīti ar  tehnisko projektu izstrādi jaunbūvēm, kuras atbilst Nolikuma 
3.3.2.punktā izvirzītajiem nosacījumiem un projektu plānotais investīciju apjoms 
ir vismaz 2 miljoni EUR, un vismaz viena no jaunbūvēm ir pētniecisko 
laboratoriju jaunbūve. 

 
7.1.3.2. Būvkonstruktors: 
a) sertifikāts, kas atļauj veikt ēku būvkonstrukciju projektēšanu; 
b) pieredze vismaz 2 (divos) projektos, kas saistīti ar ēku, būvju vai 

inženierkomunikāciju novērtēšanu pēdējo 3 (trīs) gadu (2014.-2017.) laikā 
jaunbūvēm, kuras atbilst Nolikuma 3.3.2.punktā izvirzītajiem nosacījumiem un 
projektu plānotais investīciju apjoms ir vismaz 2 miljoni EUR. 

 
7.1.3.3. Inženierkomunikāciju projektēšanas  speciālists: 
a) sertifikāts, kas atļauj veikt ēku inženiersistēmu projektēšanu; 
b) pieredze vismaz 2 (divos) projektos, kas saistīti ar inženierkomunikāciju 

plānošanu pēdējo 3 (trīs) gadu (2014.-2017.) laikā jaunbūvēm, kuras atbilst 
Nolikuma 3.3.2.punktā izvirzītajiem nosacījumiem un projektu plānotais 
investīciju apjoms ir vismaz 2 miljoni EUR; 

c) piedāvātajam speciālistam ir pieredze „tīro” telpu inženierkomunikāciju (AVK 
daļa) projektēšanā. 

 
7.1.3.4. Tehnoloģiju plānošanas  speciālists: 
a) augstāka izglītība inženierzinātnēs; 
b) pieredze vismaz 2 (divos) projektos, kas saistīti ar tehnoloģiju plānošanu pēdējo 3 

(trīs) gadu (2014.-2017.) laikā jaunbūvēm, kuras atbilst Nolikuma 3.3.2.punktā 
izvirzītajiem nosacījumiem un projektu plānotais investīciju apjoms ir vismaz 2 
miljoni EUR. 
 

7.1.3.5. Ēku vadības sistēmu projektēšanas speciālists: 
a) augstāka izglītība inženierzinātnēs; 
b) pieredze vismaz 2 (divos) projektos, kas saistīti ar ēku vadības sistēmu 

projektēšanu pēdējo 3 (trīs) gadu (2014.-2017.) laikā jaunbūvēm, kuras atbilst 
Nolikuma 3.3.2.punktā izvirzītajiem nosacījumiem un projektu plānotais 
investīciju apjoms ir vismaz 2 miljoni EUR. 

 
7.1.4. Lai apliecinātu pretendenta piesaistītā personāla  pieredzi realizētajos projektos un 

atbilstību 3.3.3. punktā minētajām prasībām, pretendents iesniedz visa nolikuma 
3.3.3. punktā minētā personāla CV. 
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7.1.5. Pretendenta piesaistītais personāls spēj mutvārdos un rakstveidā komunicēt 
latviešu valodā. Ja tas nav iespējams, Pretendents nodrošina tulka/tulkotāja 
pieejamību pasūtītājam visu projekta laiku mutvārdu un rakstiskās komunikācijas 
nodrošināšanai latviešu valodā. Pretendents apņemas segt visus izdevumus, kas var 
rasties projekta izpildes laikā tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanai. 

 

7.2. Vērtēšanas kritēriji 
 Iesniegto piedāvājumu vērtēšana tika veikta saskaņā ar konkursa Nolikumā paredzēto 
procedūru un vērtēšanas kritērijiem. Vērtēšanas gaita aprakstīta Nolikuma punktos 5.1. līdz 
5.3. 

7.3. Pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaude 
 Pretendentu atlases dokumentācijas, Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu 
atbilstību vērtēšanu veic Iepirkumu komisija slēgtā komisijas sēdē. 

Veicot piedāvājumu pārbaudi, tika pārbaudīts: 
 Vai piedāvājumi satur visu konkursa nolikumā prasītos dokumentus un 

informāciju; 
 Vai piedāvājums atbilst visām konkursa nolikuma prasībām. 
 Vai pretendenta kvalifikācija atbilst iepirkuma Nolikumā iekļautajām 

kvalifikācijas prasībām. 
  
 Pretendenta SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs” iesniegtais piedāvājums tika atzīts 
par atbilstošu pretendentu atlases prasībām. 
 
 Pretendenta SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs” kvalifikācija tika atzīta par daļēji 
atbilstošu pretendentu atlases prasībām. 
Pretendentam tika nosūtīts lūgums sniegt papildus informāciju par iesniegtajiem 
dokumentiem un kvalifikācijas prasību izpildi. 
 Pēc pieprasītās informācijas saņemšanas no pretendenta Iepirkumu komisija to izvērtēja  
un atzina, ka pretendenta kvalifikācija atbilst iepirkuma Nolikuma prasībām. 
 
7.4. Tehniskais vērtējums 
 Tehniskais novērtējums tika veikts pārbaudot tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskajai 
specifikācijai. 

7.4.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 
 Iepirkumu komisija veica pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma pārbaudi, kuras 
laikā komisija izvērtēja Tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajām specifikācijām. 
 
 Iepirkumu komisija konstatēja, ka pārbaudītais tehniskais piedāvājums ir pilnībā 
atbilstošs Nolikumā ietverto tehnisko specifikāciju prasībām. 
   

7.5. Finanšu piedāvājumu vērtējums 
7.5.1. Aritmētisko kļūdu pārbaude 
Pārbaudot pretendenta finanšu piedāvājumu, netika konstatētas aritmētiskās kļūdas. 

7.5.2. Finanšu piedāvājumu novērtējums 
 Tā kā pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilda visām iepirkuma Nolikuma 
prasībām un piedāvātā cena atbilda Pasūtītāja prognozētajai līgumcenai un pieejamajiem 
finanšu resursiem, tad finanšu piedāvājums tika atzīts par atbilstošu. 
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7.5.3. Pārbaude nepamatoti lēta piedāvājuma kontekstā 
 Iepirkumu komisijai nolēma, ka nav iemesla padziļināti izvērtēt SIA „OZOLA & BULA, 
arhitektu birojs” piedāvājumu saistībā ar nepamatoti lētu piedāvājumu vērtēšanas 
mehānismu, jo vērtējot pretendenta tehnisko un finanšu piedāvājumus Iepirkumu komisijai 
neradās aizdomas, ka piedāvājums kopumā varētu būt nepamatoti lēts. 

 

7.6. Pretendentu pārbaude pēc 42. panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas 
nosacījumiem. 

    
7.6.1. Pirms lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas. 

 Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma uzvarētāju, Iepirkumu komisija pārbauda, vai 
uz pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, un personu uz kuras 
iespējām pretendents balstās nav attiecināms PIL 42.panta minētie izslēgšanas gadījumi no 
iepirkuma procedūras. 
 Tika konstatēts, ka, saskaņā ar izziņām no Elektronisko iepirkumu sistēmas elektronisko 
izziņu apakšsistēmas (e-izziņa), pretendentam, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs” ir nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro 
piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā. Tāpat tika konstatēts, ka uz pretendentu SIA 
„OZOLA & BULA, arhitektu birojs” un personu uz kuras iespējām pretendents balstās 
neattiecas pārējie izslēgšanas gadījumi no dalības iepirkuma procedūrā (Skatīt „Izziņa no 
Elektronisko iepirkumu sistēmas elektronisko izziņu apakšsistēmas (e-izziņa) par 
pretendenta, kam būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, izslēgšanas nosacījumu 
neesamību (kopsavilkums)”, pielikums Nr. 6a). 
 Pretendentam SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs” tika pieprasīts iesniegt 
dokumentus, kas apliecinātu, ka tam nav bijis nodokļu parāda piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa pēdējā dienā. Pretendents iesniedza šādu apliecinājumu VID EDS izziņas formā. 
Sekojoši, tika atzīts, ka pretendents, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības SIA 
„OZOLA & BULA, arhitektu birojs” nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā. 

 
 
 

8. Sarunas. 
 
 Izvērtējot pretendenta piedāvājumu Iepirkumu komisija secināja, ka pretendenta 
piedāvājums satur visu nepieciešamo informāciju un ir pietiekami detalizēts, lai to varētu 
uzskatīt par galīgo piedāvājumu. 
 Tā kā pretendenta piedāvājumā nebija nedz piedāvājumu grozīt iepirkuma Nolikumā 
esošo iepirkuma līguma projektu nedz arī savas iepirkuma līguma versijas, Iepirkumu 
komisija nolēma, ka pretendentu apmierina iepirkuma Nolikumā iekļautas iepirkuma līguma 
projekts. 
 Saskaņā ar iepriekš minētajiem apsvērumiem Iepirkumu komisijai neradās 
nepieciešamība rīkot sarunas nedz par tehnisko vai finanšu piedāvājumu nedz arī par 
iepirkuma līguma projektu. Sekojoši Iepirkumu komisija nolēma, ka sarunas nav 
nepieciešams rīkot un iepirkuma uzvarētājs var tikt izraudzīts bez sarunu rīkošanas. 
  
 
 

9. Slēdziens 
 

 Ņemot vērā vērtēšanas rezultātus, Iepirkumu komisija nolēma par iepirkuma uzvarētāju 
atzīt sekojošu pretendentu: 
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1) SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs” 

Iepirkumu komisija rekomendē slēgt līgumu ar sarunu procedūrā izraudzīto pretendentu 
atbilstoši „Publisko iepirkumu likumam”. 
 
 
 

10. Paraksti 
 

 
 

Vārds, Uzvārds Paraksts 

Komisijas 
priekšsēdētājs 
 

O. Pugovičs  

Komisijas 
locekļi I.Kalviņš 

 

 
D. Kārkle 

 

 
A. Počs 

 

 
M. Banka 

 

 


