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Norises vieta – Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru 

mehānikas institūts” (turpmāk - PMI), Aizkraukles iela 23, Rīgā, LV-1006, Latvija.  

 

Norises laiks – 2015.gada 1.jūlijs no plkst. 13.30 līdz plkst. 14.30.  

 

Sēdē piedalās: 

 

1. komisijas priekšsēdētājs – Andris Tolks; 

2. komisijas loceklis – Aleksandrs Arnautovs; 

3. komisijas loceklis – Vairis Štrauss. 

 

Komisija izveidota ar Pasūtītāja 2013.gada 9.janvāra rīkojumu Nr. 4. 

Protokolēšanu veic Aleksandrs Arnautovs. 
 

Darba kārtība:  

1. Piedāvājumu vērtēšana iepirkumam „Pētījums par tīru epoksīdsveķu un pildīto 

epoksīdkompaundu sabrukšanas stīgruma analīzi”. 
 

Sēdes gaita: 
 

1. Komisija izskata katra pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību 

nolikuma prasībām un pieņem lēmumu par tālāku piedāvājuma izskatīšanu: 

Nr. 

P.k. Pretendents 

Piedāvājuma noformējums 

nolikuma prasībām 

(atbilst/neatbilst) 

Lēmums 

1. SIA „Servisa pakalpojumi” Atbilst 
Virzīt vērtēšanas 

nākamajam posmam 

 

2. Komisija izskata katra pretendenta kvalifikācijas atbilstību nolikuma 

prasībām un pieņem lēmumu par tālāku piedāvājuma izskatīšanu:  

Nr. 

P.k. Pretendents 

Pretendenta kvalifikācija 

nolikuma prasībām 

(atbilst/neatbilst) 

Lēmums 

1. SIA „Servisa pakalpojumi” Atbilst 
Virzīt vērtēšanas 

nākamajam posmam 

 

3. Komisija izskata katra pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 

prasībām un pieņem lēmumu par tālāku piedāvājuma izskatīšanu: 

Nr. 

P.k. Pretendents 

Pretendenta tehniskais 

piedāvājums nolikuma 

prasībām (atbilst/neatbilst) 

Lēmums 

1. SIA „Servisa pakalpojumi” Atbilst 
Virzīt vērtēšanas 

nākamajam posmam 

 

4. Komisija izskata vērtē katra pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstību 

nolikuma prasībām un pieņem lēmumu par tālāku piedāvājuma izskatīšanu: 

 
Nr. 

P.k. Pretendents 

Pretendenta finanšu 

piedāvājums nolikuma 

prasībām (atbilst/neatbilst) 

Lēmums 

1. SIA „Servisa pakalpojumi” Atbilst 
Virzīt vērtēšanas 

nākamajam posmam 



 

5. Komisija izskata vērtē katras daļas piedāvājumu ar „viszemāko cenu”, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību pasūtītāja finansiālajām iespējām, atbilstību 

PIL 8.
2
 panta 5.daļas nosacījumiem un pieņem lēmumu par iepirkuma 

uzvarētāju: 

 
Nr. 

P.k. Pretendents 

Pētījums par tīru epoksīdsveķu un 

pildīto epoksīdkompaundu 

sabrukšanas stīgruma analīzi 

1. 
SIA „Servisa pakalpojumi” 

Reģ. Nr. 40103380435 
4240,00 

Piedāvājums ar  

„viszemāko cenu” 
4240,00 

Piedāvājums pasūtītāja finansiālajām 

iespējām (atbilst/neatbilst) 
Atbilst 

Iepirkuma līgums  

būtu slēdzams ar 
SIA „Servisa pakalpojumi” 

Uz pretendentu PIL 8.
2
 panta 5.daļā 

minētie izslēgšanas nosacījumi 

(ir/nav) attiecināmi 

Nav 

(01.07.2015. izziņas  

no EIS) 

Atzīt par uzvarētāju un slēgt iepirkumu 

līgumu par līgumcenu  

EUR bez PVN 

4240,00 

 
Komisija uzdod: 

Aleksandram Arnautovam nodrošināt informatīvā paziņojuma publicēšanu PMI interneta 

mājas lapā pmi.lv un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv 

 

 

Komisijas locekļi:  

Andris Tolks  
 

Aleksandrs Arnautovs 
 

Vairis Štrauss 

 

http://pmi.lv/
http://www.iub.gov.lv/

