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INFORMĀCIJA PAR KONKURSA Nr. LLU/2017/136/AK 

 NOLIKUMĀ VEIKTAJIEM GROZĪJUMIEM 15.02.2018. 
 

 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes iepirkumu komisija 15.02.2018. ir veikusi grozījumus 

atklāta konkursa „Mikroskopu piegāde LLU VMF vajadzībām ERAF projekta “Govju ģenētisko 

resursu saglabāšana Latvijā pielietojot embriju transferenci un ar to saistītās biotehnoloģijas" 

(BioReproLV) ietvaros”, id.Nr. LLU/2017/136/AK nolikumā un tehniskajā specifikācijā.  

 

Konkursa nolikumā un pielikumā tika veikti sekojoši grozījumi: 
 

1. Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

1.3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 12.martam plkst.10.00. 
 

2. Nolikuma 1.daļas 1.3.punkta 1.3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

1.3.3. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti LLU Saimnieciskā dienesta 18.kabinetā, Lielajā ielā 2 (aiz 

pils), Jelgavā, 2018.gada 12.martā plkst.10.00 pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 

izņemot PIL 68.panta septītajā daļā un MK noteikumu Nr.107 13.punktā minētos gadījumus. PIL 

68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā komisija rīkojas saskaņā ar MK noteikumu Nr.107 

14.punktu. 
 

3. Nolikuma 1.daļas 1.4.punkta 1.4.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

1.4.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā 

Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs. Pretendenti ar 

nolikumu var iepazīties un lejupielādēt līdz 2018.gada 12.martam, plkst. 10:00. 
 

4. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 

tabulas 1.4.punktu izteikt šādā redakcijā: 

1.4. Okulāri vismaz 10x/20mm 
 

5. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 

tabulas 1.5.punktu izteikt šādā redakcijā: 

1.5. Gaismas avots: LED vismaz 3 W ar intensitātes kontroli 
 

6. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 

tabulas 1.9.2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

1.9.2. 

10 megapikseļu digitālā kamera (1 gab.)  

 Kameras izšķirtspēja: vismaz 3664 x 2748, pikseļu izmērs ne mazāks par 1.67µm x 1.67µm 

 Jutība ne mazāka par 0,31 V/Lux-sekundē pie 550nm 

 Interfeiss – USB 3.0 vai ekvivalents 

 Komplektā ar datu ieguves un apstrādes programmatūru un kalibrācijas slaidu 
 

7. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 

tabulas 1.9.3.punktu izteikt šādā redakcijā: 

1.9.3. c – mount adapteris kamerai, saderīgs ar 1. un 2.punktā piedāvāto mikroskopu (1 gab.) 
 

8. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 

tabulas 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā: 

2.1. Okulāri: vismaz 10x/23mm 
 

9. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 

tabulas 2.2.punktu izteikt šādā redakcijā: 

2.2. Okulāru slīpums: 450 ± 50 
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10. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 

tabulas 2.6.punktu izteikt šādā redakcijā: 

2.6. Darba distance: vismaz 110 mm, lielajā palielinājumā ne mazāka par 38 mm 
 

11. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 

tabulas 2.8.punktu izteikt šādā redakcijā: 

2.8. Izmēri: ne vairāk kā 310 x 240 x 410 mm 
 

12. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” no 

tabulas 2.9.2.punktu izsvītrot: 

2.9.2. c – mount adapteris kamerai (1 gab.) 
 

13. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 

tabulas 3.3.punktu izteikt šādā redakcijā: 

3.3. Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde un uzstādīšana pasūtītāja norādītajā adresē: LLU 

Veterinārmedicīnas fakultāte, Klīniskais institūts, K. Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3004. 
 

14. Nolikuma pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija – Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma” 

tabulas 3.4.punktu izteikt šādā redakcijā: 

3.4. Finanšu piedāvājuma cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam 

piedāvājumam atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Jelgavā. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


