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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 

IEPIRKUMU KOMISIJAS  

ZINOJUMS 

Jelgavā 

 

2017.gada 05.decembrī                         Nr. 561 

 

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

Jelgava, LV-3001 
 

Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2017/123/ak 
 

Iepirkuma līguma priekšmets: Veterinārā aprīkojuma un metāla skapja piegāde LLU VMF 

vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju 

transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" (BioReproLV) darbības nodrošināšanai  

Galvenais CPV kods: 33112000-8 

 Papildus CPV kods: 42513100-6, 39141300-5 

 
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 
09.11.2017. 
 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:  

 Projekta BioReproLV zinātniskā vadītāja Ilga Šematoviča – tehniskās specifikācijas 

 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 30.11.2017. plkst. 11.00. 

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

Jelgavā, 30.11.2017. 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 pa daļām 

 

1.daļa: Pārvietojama aprīkojuma govju embriju sasaldēšanai piegāde 

Piedāvājuma iesniedzējs: 

1. SIA „Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr. 40003547099, Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas nov., LV-1076, iesniegšanas laiks – 30.11.2017. plkst.10.20, piedāvātā cena par 

komplektu – 6 387.00 EUR bez PVN. 
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Komisijas vērtējums pa posmiem: 

1.posms: pretendenta piedāvājums ir noformēts 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: SIA „Arbor Medical Korporācija” tehniskais piedāvājums 1.daļai ir iesniegts par visu apjomu 

un atbilst 1.daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

3.posms: SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvātā cena par komplektu ir pieņemama (6 387.00 

EUR bez PVN) un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. SIA „Arbor Medical 

Korporācija” tika atzīts par šī konkursa 1.daļas iespējamo uzvarētāju. 

 

Pirms lēmuma par konkursa 1.daļas uzvarētāju pieņemšanas, komisijai jāizvērtē vai uz SIA 

„Arbor Medical Korporācija” 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 „Arbor Medical Korporācija” neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas 

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

iepirkumu likuma prasībām. 
 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.107 19.punktā minēto: „Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens 

piegādātājs, iepirkumu komisija sagatavo un pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, 

ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkuma komisija nevar pamatot, ka 

izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru.” 

LLU iepirkumu komisija uzskata, ka konkursa Nr. LLU/2017/123/ak nolikumā izvirzītas pretendentu 

atlases prasības ir objektīvas, samērīgas  un nav ierobežojošas.  

 

 Komisija ar 5 balsīm “par” nolēma: par šī konkursa 1.daļas uzvarētāju atzīt SIA „Arbor 

Medical Korporācija”. 

 

Komisijas lēmums: iepirkuma līgumu par šī konkursa 1.daļu: Pārvietojama aprīkojuma govju embriju 

sasaldēšanai piegāde slēgt ar SIA „Arbor Medical Korporācija”, jo šī pretendenta piedāvājums atbilst 

konkursa nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, atbilst pretendenta atlases 

prasībām, atbilst 1.daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, piedāvātā cena par komplektu 

ir pieņemama (6 387.00 EUR bez PVN) un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Paredzamā 

iepirkuma līguma summa ir 6 387.00 EUR bez PVN. 

 

 

 

2.daļa: Metāla skapja ar regulējamiem plauktiem piegāde 

Piedāvājuma iesniedzējs: 

1. SIA „Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr. 40003547099, Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas nov., LV-1076, iesniegšanas laiks – 30.11.2017. plkst.10.20, piedāvātā cena – 

470.00 EUR bez PVN. 
 

Komisijas vērtējums pa posmiem: 

1.posms: pretendenta piedāvājums ir noformēts 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: SIA „Arbor Medical Korporācija” tehniskais piedāvājums 2.daļai ir iesniegts par visu apjomu 

un atbilst 2.daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

3.posms: SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvātā cena ir pieņemama (470.00 EUR bez PVN) un 

ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. SIA „Arbor Medical Korporācija” tika atzīts 

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

„Arbor Medical Korporācija” 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 „Arbor Medical Korporācija” neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas 

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

iepirkumu likuma prasībām. 
 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.107 19.punktā minēto: „Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens 

piegādātājs, iepirkumu komisija sagatavo un pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, 

ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkuma komisija nevar pamatot, ka 

izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru.” 

LLU iepirkumu komisija uzskata, ka konkursa Nr. LLU/2017/123/ak nolikumā izvirzītas pretendentu 

atlases prasības ir objektīvas, samērīgas  un nav ierobežojošas.  

 

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

Medical Korporācija”. 

 

Komisijas lēmums: iepirkuma līgumu par šī konkursa 2.daļu: Metāla skapja ar regulējamiem 

plauktiem piegāde slēgt ar SIA „Arbor Medical Korporācija”, jo šī pretendenta piedāvājums atbilst 

konkursa nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, atbilst pretendenta atlases 

prasībām, atbilst 2.daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, piedāvātā cena ir pieņemama 

(470.00 EUR bez PVN) un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Paredzamā iepirkuma līguma 

summa ir 470.00 EUR bez PVN. 

 

 

 

3.daļa: Ultrasonogrāfijas ierīces govju izmeklēšanai ar rektālu zondi piegāde 

Piedāvājuma iesniedzējs: 

1. SIA „Arbor Medical Korporācija”, reģ.Nr. 40003547099, Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas 

pagasts, Ķekavas nov., LV-1076, iesniegšanas laiks – 30.11.2017. plkst.10.20, piedāvātā kopējā 

cenu summa par norādīto skaitu – 9 304.00 EUR bez PVN. 

2. SIA “B&B AGRO”, reģ.Nr.40103624479, iesniegšanas laiks – 30.11.2017. plkst.10.30, piedāvātā 

kopējā cenu summa par norādīto skaitu – 6 800.00 EUR bez PVN. 
 

Komisijas vērtējums pa posmiem: 

1.posms: komisija secināja, ka:  

1) SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvājums ir noformēts 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) SIA „B&B AGRO” piedāvājums neatbilst konkursa nolikumā izvirzītajām noformējuma 

prasībām un pretendentu atlases prasībām, jo: 

a) SIA „B&B AGRO” piedāvājumu ir parakstījis komercdirektors, bet nav pievienota pilnvara 

vai tās apliecināta kopija pilnvarotajam pārstāvim, līdz ar to nav ievērota nolikuma 

1.5.8.punkta prasība. Piedāvājumu nav parakstījis pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām 

vai arī nav pievienota pilnvara vai tās apliecināta kopija pilnvarotajam pārstāvim. 

b) SIA „B&B AGRO” tehniskais piedāvājums nav parakstīts, līdz ar to piedāvājums neatbilst 

nolikuma 1.5.8. un 4.2.1.punkta prasībām; 

c) SIA “B&B AGRO” finanšu piedāvājums nav sagatavots atbilstoši nolikuma 4.2.1. un 

4.2.6.punkta prasībām. 

Iepirkumu komisija 1.vērtēšanas posmā SIA “B&B AGRO” piedāvājumu atzina par neatbilstošu 

nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām un pretendentam izvirzītajām atlases 

prasībām un izslēdza no turpmākās dalības konkursā, pamatojoties uz konkursa nolikuma 5.5.punkta 

nosacījumiem. 
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2.posms: SIA „Arbor Medical Korporācija” tehniskais piedāvājums 3.daļai ir iesniegts par visu apjomu 

un atbilst 3.daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

3.posms: SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvātā kopējā cenu summa par norādīto skaitu ir 

pieņemama (9 304.00 EUR bez PVN) un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. SIA 

„Arbor Medical Korporācija” tika atzīts par šī konkursa 3.daļas iespējamo uzvarētāju. 

 Komisijas locekļi un sekretāre parakstās zem vērtēšanas tabulas. 

 

Pirms lēmuma par konkursa 3.daļas uzvarētāju pieņemšanas, komisijai jāizvērtē vai uz SIA 

„Arbor Medical Korporācija” 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 „Arbor Medical Korporācija” neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas 

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

iepirkumu likuma prasībām. 
 

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.107 19.punktā minēto: „Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens 

piegādātājs, iepirkumu komisija sagatavo un pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, 

ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkuma komisija nevar pamatot, ka 

izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru.” 

LLU iepirkumu komisija uzskata, ka konkursa Nr. LLU/2017/123/ak nolikumā izvirzītas pretendentu 

atlases prasības ir objektīvas, samērīgas  un nav ierobežojošas.  

 

 Komisija ar 5 balsīm “par” nolēma: par šī konkursa 3.daļas uzvarētāju atzīt SIA „Arbor 

Medical Korporācija”. 

 

Komisijas lēmums: iepirkuma līgumu par šī konkursa 3.daļu: Ultrasonogrāfijas ierīces govju 

izmeklēšanai ar rektālu zondi piegāde slēgt ar SIA „Arbor Medical Korporācija”, jo šī pretendenta 

piedāvājums atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, atbilst 

pretendenta atlases prasībām, atbilst 3.daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, piedāvātā 

kopējā cenu summa par norādīto skaitu ir pieņemama (9 304.00 EUR bez PVN) un ir saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums. Paredzamā iepirkuma līguma summa ir 9 304.00 EUR bez PVN. 

 

Konkursa kopējā līgumu vērtība ir 16 161.00 EUR bez PVN. 

 

 

 
 

Komisijas priekšsēdētājs      Z.Hofmanis 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks     A.Paura 

 

Komisijas locekļi:       N.Tomane 

 

         S.Vītola 

 

A.Puzanovs 

 

Komisijas sekretāre        I.Sprukta 

 

 

 

 


