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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 

IEPIRKUMU KOMISIJAS 
 

 ZIŅOJUMS  
(par konkursa 2.daļu) 

Jelgavā 
 

2017.gada 01.decembrī         Nr. 487 
 

Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), reģ.Nr. 90000041898, adrese: Lielā iela 2, 

Jelgava, LV-3001 
 

Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2017/119/ak 
 

Iepirkuma līguma priekšmets: Dažādu analīžu veikšana projekta Nr.A05-08 (Z8) un TEPEK līguma 

Nr. 3.2-10/TPK-22 ietvaros 

CPV kods: 71600000-4 (Pakalpojumu kategorija Nr. 12) 

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 06.11.2017. 
 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:  

 Projektu vadītāja Ilze Beitāne – 1.daļas tehniskā specifikācija 

 Projekta TEPEK vadītāja Ilga Gedrovica – 2.daļas tehniskā specifikācija 

 Galvenā speciāliste iepirkumu jautājumos Inese Sprukta – nolikums 
 

Iepirkuma komisija: izveidota un darbojas pamatojoties uz 2017.gada 02.maija LLU rektora rīkojumu 

Nr. 4.3. – 13/38 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. 

Komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs   jurists Z.Hofmanis 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  ITF dekāna vietnieks A.Paura 

Komisijas locekļi:    Finanšu plānošanas centra vadītāja N.Tomane 

ZPAC Projektu vadītāja S.Vītola 

Informatīvo sistēmu nodaļas vadītājs A.Puzanovs  

Komisijas sekretāre     galv. speciāliste iepirkumu jaut. I.Sprukta  

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš – LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielajā ielā 2, 

Jelgavā, LV – 3001, līdz 27.11.2017. plkst. 11.00. 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks – LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā, 

27.11.2017. plkst. 11.00. 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums no piedāvājumiem par katru 

iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai. 

 

Iepirkumu komisija veica piedāvājumu izvērtēšanu 3 (trīs) posmos par katru daļu atsevišķi: 

1) 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude.  

2) 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. 

3) 3.posms – Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana. 

 

Komisijas vērtējums par 2.daļu 
 

2.daļa: Mikrobioloģisko rādītāju noteikšana dažādos pārtikas produktos 

Piedāvājumu iesniedzēji: 

1. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” (turpmāk – BIOR), 

reģ.Nr.LV9000923533, Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, iesniegšanas laiks – 14.11.2017. plkst.13.05, 

piedāvātā kopējā cenu summa – 22.16 EUR bez PVN. 
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2. SIA “Laboratorija AUCTORITAS”, reģ.Nr.40003630987, Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006, iesniegšanas 

laiks – 27.11.2017. plkst.09.15, piedāvātā kopējā cenu summa – 11.94 EUR bez PVN. 

 

Komisijas vērtējums pa posmiem: 

1.posms: abu pretendentu piedāvājumi ir noformēti atbilstoši nolikuma 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7. un 

1.5.8.punktu prasībām, ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti un atbilst 

pretendentam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. 

2.posms: abu pretendentu tehniskie piedāvājumi 2.daļai ir iesniegti par visu apjomu un atbilst 2.daļas 

tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

3.posms: SIA “Laboratorija AUCTORITAS” piedāvātā kopējā cenu summa ir viszemākā (11.94 EUR bez 

PVN) un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. SIA “Laboratorija AUCTORITAS” tika 

atzīts par šī konkursa 2.daļas iespējamo uzvarētāju. 
 

 

Pirms lēmuma par konkursa 2.daļas uzvarētāju pieņemšanas, komisijai jāizvērtē vai uz SIA 

“Laboratorija AUCTORITAS” neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Komisija 

nolikuma 3.punktā izslēgšanas gadījumu pārbaudi veic PIL 42.panta noteiktajā kārtībā. 
 

Izvērtējot no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas saņemto informāciju, komisija 

secināja, ka uz SIA „Laboratorija AUCTORITAS” neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas 

nosacījumi un ka nav tādu apstākļu, kuri tam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma prasībām. 

 
 Komisija ar 5 balsīm “par” nolēma: par šī konkursa 2.daļas uzvarētāju atzīt SIA “Laboratorija 

AUCTORITAS”. 
 

Komisijas lēmums: pakalpojuma līgumu par šī konkursa 2.daļu: Mikrobioloģisko rādītāju noteikšana 

dažādos pārtikas produktos slēgt ar SIA “Laboratorija AUCTORITAS”, jo šī pretendenta piedāvājums 

atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, atbilst pretendenta atlases 

prasībām, atbilst 2.daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, piedāvātā kopējā cenu summa ir 

viszemākā (11.94 EUR bez PVN) un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Paredzamā 

pakalpojuma līguma summa ir 500.00 EUR bez PVN. 
 

 

 
 

 

Komisijas priekšsēdētājs      Z.Hofmanis 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks     A.Paura 

 

Komisijas locekļi:       N.Tomane 

 

S.Vītola 

 

A.Puzanovs 

 

Komisijas sekretāre        I.Sprukta 

 

 


