
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  

 
 

Latvijas Universitātes aģentūra „LU Polimēru mehānikas institūts” 

(pasūtītāja nosaukums) 

 

Reģ. Nr.: 9 0 0 0 2 1 2 7 2 0 7 

 

 Iepirkums „Patentu pieteikumu sagatavošana, iesniegšana un lietvedība” saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu 
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums) 

 

Identifikācijas Nr. LU PMI 2013/4-ERAF-

2.1.1.1. 

 

Lēmuma pieņemšanas  

sēdes 

PROTOKOLS  
 

Datums: 28.08.2013 

Laiks: 12:00 

Vieta (adrese): LU Polimēru mehānikas institūts Aizkraukles ielā 23, Rīga, 314. kabinets 

 

Darba kārtība: 1. Iesniegto dokumentu izvērtēšana 

2. Lēmumu pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam 

 

Sanāksmē piedalās: 

 

komisijas priekšsēdētājs Andris Tolks 

komisijas loceklis Aleksandrs Arnautovs 

komisijas loceklis Vairis Štrauss 

  

komisijas sekretārs/protokolists Vairis Štrauss 

 

1.Komisijas priekšsēdētājs pārbauda vai komisija ir pilnā sastāvā un var uzsākt darbu. Komisija ir pilnā sastāvā un 

vērtēšanas darbs tiek uzsākts. 

2. Komisijas priekšsēdētājs informē klātesošos locekļus, ka no LR Uzņēmuma reģistra un Valsts darba inspekcijas ir 

saņemta informācija vai SIA "Aģentūra TRIA Robit" nav konstatētas maksātnespējas un likvidācijas pazīmes un nav 

konstatēti darba tiesību pārkāpumi saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 39.pantā noteikto. 

3.Iepirkuma komisija iepazīstas ar LR Uzņēmuma reģistra Funkciju Izpildes Departamenta sagatavoto 

09.08.2013.izziņu Nr.7-3-120273, kurā nav reģistrētu ziņu par likvidācijas un maksātnespējas procesiem, kā arī nav 

konstatēti darbības ierobežojumi. 

4. Iepirkuma komisija iepazīstas ar LR Labklājības ministrijas Valsts darba inspekcijas 19.08.2013.sagatavoto vēstuli 

Nr.2013-01-10/1730 par publisko iepirkuma procedūru, kurā tiek informēts, ka SIA "Aģentūrai TRIA ROBIT" nav 

konstatēti darba tiesību pārkāpumi. 

5.Iepirkuma komisija apkopo iepriekš minēto un balso par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA " Aģentūrai TRIA 

ROBIT": 

Iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un Publiskā iepirkuma likuma 39.panta 

ierobežojumi nav konstatēti, līdz ar to SIA "Aģentūra TRIA Robit", (reģ.Nr.50002001661),  ir atzīstams par atbilstošu 

iepirkuma nolikuma prasībām.  

Balsojums: 

PAR- Aleksandrs Arnautovs 

PAR- Andris Tolks 

PAR- Vairis Štrauss 

Vienbalsīgs balsojums "PAR", neviens neatturas un neviens nebalso "PRET", līdz ar to SIA "Aģentūra TRIA Robit", 

(reģ.Nr.50002001661), tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības uz iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanu. 

 

6.Iepirkuma komisija apkopo pretendenta izvēlēs pamatojumu: 

 



  

N. 

p.k. 

Pretendents  Piedāvātā summa bez 

PVN, LVL 

Piedāvātā summa 

ar PVN, LVL 

Pamatojums 

izvēlei 

1. SIA "Aģentūra TRIA Robit" 

Reģ.Nr.50002001661 

1350,00 1633,50 Atbilstība iepirkuma 

nolikumam, zemākā cena 

un nav konstatēti PIL 

39.panta izslēgšanas 

nosacījumi 

2. - - -  

 

7. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē klātesošos locekļus, ka informācija saskaņā ar PIL prasībām ir jāievieto 

IUB tīmekļa vietnē un par rezultātiem jāpaziņo pretendentam. Komisijas locekļi apņemas PIL noteiktajā termiņā 

informāciju sagatavot, nosūtīt un ievietot tīmekļa vietnē. 

 

8.Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem par sēdes beigām.  

 

Sēdes beigu laiks: 14:00 

 


