
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 PIL 8
2
.panta kārtībā " VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS PAR PĒTĪJUMU 

VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMO MATERIĀLU IEGĀDI " 
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums) 

 

Identifikācijas Nr. LU PMI 2015/1-ESF063 

 

Lēmums par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu 

sēdes 

PROTOKOLS  
 

Datums: 18.06.2015 

Laiks: 12:00 

 

Vieta (adrese): 

 

LU Polimēru mehānikas institūts Aizkraukles ielā 23, Rīga, 314. kabinets 

 

Darba kārtība: 1. Saņemto e-izziņu izvērtēšana 

2. Lēmumu pieņemšana par vispārīgās vienošanās 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 klātesošo komisiju, ka ir saņemtas pieprasītās e-izziņas par pretendentiem: SIA 

"Semicom. Iepirkumu komisija izskata saņemtās 17.06.2015.e-izziņas un iepazīstoties ar izziņu saturu konstatē, ka 

nodokļu parādi, makstnepsēja, likvidācijas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība pretendentam SIA 

"Semicom" nav konstatēts. 

 

3. Iepirkumu komisija priekšsēdētājs informē, ka tā kā nolikuma minētajā kārtībā saņemtā informācija apliecina, ka uz 

Pretendentu  SIA "Semicom" nav attiecināmi nolikuma 3.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, tad SIA "Semicom" 

tiek piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības šādās pozīcijās: 

 

N. 

p.k. 

Pretendents  Tehnisko specifikāciju 

pozīcijas 

Summa par minimāli 

piegādājamo apjomu, EUR 

1. SIA "Semicom" 1-6 (visas pozīcijas 

tehniskajā specifikācijā) 

21511,00 

2. - - - 

- - - - 

 

 

 

 



  

 

4. Iepirkumu komisija balsojot nolemj, ka vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršana tehniskajā 

specifikācijā norādītajās pozīcijās pēc zemākās cenas principa atbilstoši nolikumā minētajai kārtībai tiek piešķirtas 

šādiem pretendentiem:  

SIA "Semicom" - tehniskās specifikācijas pozīcijas: 1-6. 

 

 

Balsojums:  

 

PAR-Andris Tolks 

PAR-Aleksandrs Arnautovs 

PAR-Vairis Štrauss 

Apkopojums: trīs - par, neviens - pret.  

Rezultāts: Komisija nolemj vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirt SIA "Semicom" - tehniskās specifikācijas 

pozīcijās: 1-6.  

 

4.1. Iepirkumu komisija izvērtē, ka iepirkuma priekšmeta visu pozīciju kopsumma vispārīgās vienošanā bez PVN 

nedrīkst pārsniegt 18000,00EUR un ierosina nolemt par kopējā apjoma ierobežojumu.  

Komisja, atbilstoši projektā plānotajam finanšu budžetam, nosaka, ka kopējā vispārīgās vienošanās summma 

par visu iespējamo apjomu nedrīkst pārsniegt 18000EUR bez PVN. 
 

 

5. Komisija apkopo iepriekš konstatēto un saskaņā ar nolikumā noteikto kārtību vispārīgās vienošanās slēgšanas 

tiesības nepiešķir šādiem pretendentiem: 

 

PRETENDENTS PAMATOJUMS  

- - 

 

 

 

 

6.Komisija informē, ka viszemākās cenas piedāvājumi no visiem atbilstošajiem saņemtajiem piedāvājumiem ir apkopti 

zemāk: 
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Nr.p.k. 

 

Pozīcijas nosaukums 

Tehniskā specifikācija Minimālais 

daudzums 

Pretendentu piedāvātās cenas bez PVN Zemākās cenas 

piedāvājums un 

Līgmslēgšanas 

tiesību piešķiršana 

SIA "SEMICOM" N/a 

1  

Indija materiāla 

saistvielas 

Materiāls: indijs 99.999%,  

Forma: tabletes;  

Kušanas punkts: ~156.6 °C;  

Diametrs: 1.5 mm ± 0.1 mm;  

Biezums: 0.5 mm ± 0.1 mm 

 

Indija tabletes priekš temperatūras kalibrēšanas- 

izmantojamas arī materiālu pārbaudes iekārtās kā, 

piemēram, Mettler Toledo vai analogam  termo 

analitiskam komplektam 

10 gab. € 553,00 - SIA "SEMICOM" 

2  

Cinka materiāla 

saistvielas 

Materiāls: cinks 99.999%;  

Forma: tabletes;  

Kušanas punkts: ~419.5 °C;  

Diametrs: 1.5 mm ± 0.1 mm;  

Biezums: 0.5 mm ± 0.1 mm 

 

Cinka tabletes priekš temperatūras kalibrēšanas- 

izmantojamas arī materiālu pārbaudes iekārtās kā, 

piemēram, Mettler Toledo vai analogam  termo 

analitiskam komplektam 

10 gab. € 592,00 - SIA "SEMICOM" 

3  

Kvarca stikla paraugu 

zonde TMA Nr.1 

Kvarca stikla paraugu zonde. 

 

Zondes garums: 158 mm ± 1 mm;  

Zondes pamatne: metāla kājiņa, 30 mm garumā;  

Zondes diametrs: 3 mm ± 0.1 mm;  

Zondes gals: plakans 

 

Izmantojamas arī materiālu pārbaudes iekārtās kā, 

piemēram, Mettler Toledo vai analogam termo 

analitiskam komplektam 

10 gab. € 5513,00 - SIA "SEMICOM" 

4  

Kvarca stikla paraugu 

zonde TMA Nr.2 

Kvarca stikla paraugu zonde. 

 

Zondes garums: 158 mm ± 1 mm;  

10 gab. € 5515,00 - SIA "SEMICOM" 



  

Zondes pamatne: metāla kājiņa, 30 mm garumā;  

Zondes diametrs: 3 mm ± 0.1 mm;  

Zondes gals: apaļš 

 

Izmantojamas arī materiālu pārbaudes iekārtās kā, 

piemēram, Mettler Toledo vai analogam termo 

analitiskam komplektam 

5  

Kvarca stikla paraugu 

zonde TMA 

Kvarca stikla paraugu zonde TMA.  

 

Zondes garums: 158 mm ± 1 mm;  

Zondes pamatne: metāla kājiņa, 30 mm garumā;  

Zondes diametrs: 3 mm ± 0.1 mm;  

Zondes gals: plakans, ar diametru 1.1 mm ± 0.1 

mm 

 

Izmantojamas arī materiālu pārbaudes iekārtās kā, 

piemēram, Mettler Toledo vai analogam termo 

analitiskam komplektam 

10 gab. € 5513,00 - SIA "SEMICOM" 

6  

Elektrovadošie 

epoksīda sveķi 

Elektrovadošie epoksīda sveķi ar nanopildījumu 

(master-batch) un cietinātāju  

 

Aspekts: Melna Pasta (Master Batch) vai analogs 

Viskozitāte: 25°C, var lietot un izliet istabas 

temperatūrā 

Epoksīdu vērtība: 4 – 6 eq/kg 

Epoksīdu ekvivalents: 190– 210 g/eq 

Blīvums pie 25°C: 1.1 – 1.3 g/ml 

Uzglabāšanas temperatūra: 5 – 40 °C 

 

15 kg € 3825,00 - SIA "SEMICOM" 
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7. Komisijas priekšsēdētājs informē, ka iepirkumu komisijai pretendentiem ir jāsagatvo vēstules par iepirkuma 

rezultātiem un tālākais proces ir jāveic atbilstoši PIL un iepirkuma nolikumā minētajai kārtībai. 

 

8. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem par sēdes beigām.  
 

Sēdes beigu laiks: 13:00 

 


