
IZRAKSTS 

Iepirkuma procedūras no 10 000 – 41 999 euro  

„Mobilo laboratoriju pārbūve” 

 (Identifikācijas Nr. VASES 2017/13) 

ZIŅOJUMS 
Rīgā, 2017. gada 08. novembrī 

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS „Elektroniskie sakari” (turpmāk– „VAS ES”), 

reģ.Nr.40003021907. 

Adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV – 1010. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. VASES 2017/13. 

Iepirkuma procedūras veids: Iepirkumu procedūra no 10 000 – 41 999 euro. 

Iepirkuma priekšmets: „Mobilo laboratoriju pārbūve”. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2017. gada 24. oktobrī  

Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav bijis publicēts. 

Pretendentam noteiktās piedāvājuma noformēšanas prasības: 

Noformēšanas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma 11. punktā. 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Kvalifikācijas prasības ir norādītas iepirkuma nolikuma 16. punktā. 

Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijs ir: 

Iepirkuma dokumentācijas prasībām un Tehniskajai specifikācijai atbilstošs saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, vadoties pēc šādiem kritērijiem: 

Nr.p.k. Kritērijs 
Maksimālais 

punktu skaits 

1. Finanšu piedāvājums – cena EUR (bez PVN) 

Punktu skaits = 80 x  Zemākā  izvērtējamā cena starp Pretendentu piedāvājumiem 

Pretendenta piedāvātā izvērtējamā cena 
 

80 

2.  Tehniskais piedāvājums – mobilo laboratoriju pārbūves termiņš 

Punktu skaits = 20 x  

Piedāvātais īsākais mobilo laboratoriju pārbūves termiņš starp 

Pretendentu piedāvājumiem  

Pretendenta piedāvātais mobilo laboratoriju pārbūves termiņš 
 

20 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 06. novembris, plkst. 11:00. 

Iesniegtais piedāvājums: 

Pretendents 

(nosaukums) 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

SIA “Universāls LTD”, 

Reģ. Nr. 40003021907 

06.11.2017. 

Plkst. 08:40 
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Nosaukums 
Mēr-

vienība 

A
p

jo
m

s
 

Izmaksas 

par vienu 

vienību 

EUR bez 

PVN 

Izmaksas 

kopā EUR 

bez PVN 

PVN 21% 

(EUR) 

Izmaksas 

kopā EUR ar 

PVN 

1. 
Mobilās laboratorijas 

pārbūves izmaksas 
gab. 3 <...> <...> <...> <...> 

2. 

Citas izmaksas 

Tehniskais projekts 

un ekspertīze CSDD  

gab. 3 <...> <...> <...> <...> 

KOPĀ: <...> <...> <...> <...> 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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Piedāvājums atvēršanas vieta, datums, laiks: Rīga, Eksporta iela 5, 2.stāva konferenču zāle, 

2017. gada 08. novembris, plkst. 10:00. 

Pretendentu piedāvājumu noformējuma atbilstība Iepirkuma nolikuma 11. punktā noteiktajām 

prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Universāls LTD” Daļēji atbilst 

Pārbaudot SIA “Universāls LTD” iesniegtā piedāvājuma, Komisija konstatēja, ka aploksne nav 

aizzīmogota atbilstoši Nolikuma 11.4. punktā noteiktajam un piedāvājuma 9. lapā iekļautā 

ISO 9001 sertifikāta kopija nav iztulkota atbilstoši Nolikuma 11.5. punktā noteiktajam. Komisija 

SIA “Universāls LTD” iesniegto piedāvājumu atzina par daļēji atbilstošu Iepirkuma nolikuma 

11. punktā noteiktajām prasībām un turpināja to vērtēt. 

Pretendentu piedāvājumu atlases dokumentu atbilstība Iepirkuma nolikuma 17. – 19. punktā 

noteiktajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Universāls LTD” Atbilst 

Pretendentu atbilstība Iepirkuma nolikuma 16. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Universāls LTD” Atbilst 

Pretendentu Tehnisko piedāvājumu atbilstība Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām: 

Pretendents Vērtējums 

SIA “Universāls LTD” Neatbilst 

Pārbaudot SIA “Universāls LTD” iesniegtā piedāvājuma Tehniskā piedāvājuma veidlapu, Komisija 

konstatēja, ka piedāvātais trīs mobilo laboratoriju pārbūves darbu termiņš – 120 (viens simts 

divdesmit) kalendāro dienu laikā, ievērojami pārsniedz Iepirkuma nolikuma 5. punktā noteikto: 

“Līguma izpildes laiks – ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas 

dienas”. Komisija nolēma atzīt SIA “Universāls LTD” iesniegto piedāvājumu kā neatbilstošu 

Iepirkuma nolikuma 5. punktā noteiktajai prasībai un izslēgt no turpmākas vērtēšanas. 

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu  

Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmitajā daļā noteikts: “...Ja iesniegti iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, 

iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta....”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolēma izbeigt Iepirkumu bez rezultāta, jo Iepirkuma 

ietvaros nav saņemts neviens atbilstošs piedāvājums. 

 


