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PROTOKOLS - L Ē M U M S 

par iepirkuma PIL 9. panta kārtībā 

„Augstas veiktspējas skaitļošanas pakalpojuma sniegšana Latvijas Organiskās sintēzes 

institūtam” 

id. Nr. OSI 2018/10 MI 

rezultātiem 

 
 
Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr. 2018/10 - 02 
 
Pasūtītājs:     APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
 
Vieta: Aizkraukles iela 21, Rīga LV-1006, Latvija, 
 Latvijas Organiskās sintēzes institūta 2. stāva 

pārrunu telpā 
 
Datums: 2018. gada 12. septembris 
 
Laiks: 10.00 
 
Piedalās: Latvijas Organiskās sintēzes institūta Iepirkumu 

komisijas locekļi: 
O. Pugovičs  A. Počs 
A. Jirgensons  M. Banka 
D. Kārkle   

 Iepirkumu komisijas sekretārs: A. Aksjonovs. 
 
 
 
 
1. Iepirkumu komisija 
 

Iepirkumu veic Latvijas Organiskās sintēzes institūta pastāvīgā iepirkumu komisija. 
 

Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
direktora rīkojumu Nr. 1.1. – 2/28 (06.06.2018.). 
 

 
2. Iepirkuma termiņi 
 

Iepirkuma izsludināšana – 2018. gada 17. augustā. 
 
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018. gada 28. augustam, plkst. 14.00, 112. kab. 
 
 

3. Piedāvājuma izvēles pamatojums 
 

Iepirkumam piedāvājumus iesniedza 1 (viens) pretendents: 
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1) Rīgas Tehniskā universitāte (piedāvātā cena EUR 0,348 bez PVN). 
 

Izskatot pretendenta iesniegto piedāvājumu Iepirkumu komisija atzina, ka tas ir 
noformēts atbilstoši nolikuma prasībām un pretendents atbilst minimālajām pretendentu 
atlases un kvalifikācijas prasībām. 
  
 Izskatot pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu, Iepirkumu komisija atzina, ka 
pretendenta piedāvājums ir atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām. 
  
 Pārbaudot pretendenta finanšu piedāvājuma cenu tabulu, pretendenta piedāvājumā netika 
konstatētas aritmētiskās kļūdas. 
 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumā iekļauto piedāvājumu izvēles kritēriju, Iepirkumu 
komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un 
Tehniskajām specifikācijām. 

 
Sekojoši, pretendents, kas ir iesniedzis atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu un kam 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības ir: 
 Rīgas Tehniskā universitāte. 

 
 
4. Pretendentu izslēgšanas nosacījumu izvērtēšana 

  
Pirms lēmuma pieņemšanas Iepirkumu komisija izvērtēja, vai uz pretendentu, kam būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā minētie 
pretendentu izslēgšanas gadījumi no dalības iepirkumā. 
 
 Tā kā par pretendentu Rīgas Tehnisko universitāti, kas ir atvasināta publiska persona, nav 
pieejama informācija EIS e-izziņu apakšsistēmā, nepieciešamās izziņas tika lūgts iesniegt 
pašam pretendentam. 

 
 Saskaņā ar pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, Iepirkumu komisija konstatēja, ka uz 
pretendentu Rīgas Tehniskā universitāte nav attiecināmi PIL 9.panta astotajā daļā minētie 
pretendentu izslēgšanas gadījumi no dalības iepirkuma procedūrā. 
 

 
 
5. BALSOJUMS: 
 

PAR PRET 

5 0 

 
 
 

6. Komisijas LĒMUMS: 
 

Saskaņā ar iepirkuma Nolikumā iekļauto piedāvājumu izvēles kritēriju, Iepirkumu 
komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām un 
Tehniskajām specifikācijām. 
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Tā kā piedāvājumu ar viszemāko cenu iesniegušais pretendents nav izslēdzams no 
dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar pretendentu izslēgšanas gadījumiem, Iepirkumu 
komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma uzvarētāju atzīt sekojošu pretendentu: 
 

 Rīgas Tehniskā universitāte 
 

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

7. Paraksti 
 

 
 

Vārds, Uzvārds Paraksts 

Komisijas 
priekšsēdētājs 
 Osvalds Pugovičs 

 
 

Komisijas 
locekļi 

Aigars Jirgensons 

 

 

Dace Kārkle 

 

 

Andris Počs 

 

 

Modris Banka 

 

 
 
 
Pielikumi 

 
1. Iepirkuma procedūras nolikums; 
2. Izdruka no IUB mājas lapas par plānoto līgumu 9.panta kārtībā; 
3. Saņemto piedāvājumu reģistrs; 
4. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanas protokols Nr. 2018/10– 02; 
5. Rīgas Tehniskās universitātes piedāvājuma oriģināls (publiski nav pieejams); 
6. Izdruka no Elektronisko izziņu sistēmas; 
7. Izdruka no IUB tīmekļvietnes ar informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu; 
8. Līgums ar uzvarējušo pretendentu. 

 


