
Atklātā konkursa “Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju 

programmām piegāde un uzstādīšana”  (ID Nr. LU 2018/19_ERAF) nolikumā 

noteikto prasību skaidrojums 
 

Latvijas Universitātes ACAP iepirkumu komisija no ieinteresētajiem piegādātājiem 2018. 

gada 19. martā un 22. martā saņēma jautājumus par atklāta konkursa “Laboratoriju iekārtu 

pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana”  (ID Nr. LU 2018/19_ERAF) 

nolikumā (tālāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām. Izskatot ieinteresēto 

piegādātāju uzdotos jautājumus, iepirkuma komisija vienbalsīgi ir nolēmusi sniegt šādas 

atbildes:  
 

Jautājums Nr. 1: 
Nolikuma Tehniskās specifikācijas 2. daļā - "Mikroskopi ar statīvā integrētu digitālo kameru" norādīts, ka 

nepieciešami: 25 komplekti mikroskopu ar statīvā integrētu digitālo kameru; 1 digitālā kamera. Lūdzu 

precizēt vai nepieciešami 25 mikroskopi ar katram mikroskopam statīvā integrētām kamerām (tātad 25 

mikroskopi + 25 kameras) + viena kamera rezervē, vai kā citādi? 
 
Atbilde  
Pasūtītājs šī iepirkuma 2. daļā “Mikroskopi ar statīvā integrētu digitālo kameru” ir paredzējis iegādāties 

caurejošās gaismas binokulāro mikroskopu (kopā ar visiem ražotāja pamatkomplektā paredzētajiem 

piederumiem) – 1 gab., ar mikroskopa statīvā integrētu 1 (vienu) kameru, mikroskopu pārsegu (pret 

putekļu) – 1 gab., un imersijas eļļu (4 ml) – 1 gab. Kopā Pasūtītājs šajā iepirkumā ir paredzējis iegādāties 

25 šādus komplektus, proti, 25 gab. caurejošās gaismas binokulāros mikroskopus (kopā ar visiem ražotāja 

pamatkomplektā paredzētajiem piederumiem) ar katra mikroskopa statīvā integrētu 1 (vienu) kameru, 25 

gab. mikroskopu pārsegus (pret putekļu) (katram mikroskopam), un 25 gab. imersijas eļļas ar tilpumu 4 ml 

(katram gabalam). 

(Apstiprināta LU ACAP Iepirkumu komisijas 23.03.2018. Sēdē, protokols nr. 2) 
 
Jautājums Nr. 2:  
Kāds imersijas eļļas tilpums Nolikuma Tehniskās specifikācijas 2. daļā  "Mikroskopi ar statīvā integrētu 

digitālo kameru" ir jāpiegādā - 1. punktā “Iegādājamā prece” norādītais tilpums - “4 ml” vai 1.1. punkta 

“Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības” apakšsadaļā “Mikroskopi” norādītais tilpums “2ml”?  
 
Atbilde  
Nolikuma Tehniskās specifikācijas 2. daļas “Mikroskopi ar statīvā integrētu digitālo kameru” 1.1. punktā 

sadaļas “Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības” apakšsadaļā “Mikroskopi” norādītais imersijas 

eļļas tilpums “2ml” ir tehniska kļūda. Katras iegādājamās imersijas eļļas vienības (gabala) tilpumam ir 

jābūt 4 ml, atbilstoši tam, kā tas ir norādīts minētās daļas punktā “Iegādājamā prece”.  

(Apstiprināta LU ACAP Iepirkumu komisijas 23.03.2018. Sēdē, protokols nr. 2) 
 
Jautājums Nr. 3: 
Nolikuma Tehniskās specifikācijas 43. daļā “Kapilāru elektroforēzes iekārta” vēlāmies piedāvāt nevis gēla 

kasēšu metodi, bet reaģentu metodi, kas uz sniegumu nekā neietekmē, bet samazina vienas analizēs 

pašizmaksu un pat reaģentu metode ir efektīvākā. Mūsu metode atļauj analizēt RNA pēc ultra senstīvas 

metodes. Vai šāda veida piedāvājums tiks uzskatīts par atbilstošu tehniskajai prasībai? 

Atbilde  
Pasūtītājs iepirkuma Tehniskās specifikācijas 43. daļā “Kapilāru elektroforēzes iekārta” ir paredzējis 

iegādāties kapilāru elektroforēzes iekārtu ar “DNS augstas izšķirtspējas analizēšanas gēla kaseti”.  



Vienlaikus Pasūtītājs vērš uzmanību uz Tehniskās specifikācijas Vispārīgajos noteikumos noteikto “ja 

tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz 

specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces 

vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, parametriem un 

nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā norāda attiecīgi piedāvātā parametra, 

standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu”.  

(Apstiprināta LU ACAP Iepirkumu komisijas 23.03.2018. Sēdē, protokols nr. 2) 
 
Jautājums Nr.4:  
Jautājums par līdzīgu iekārtu piegāžu sarakstu. Nolikumā šī prasība skan šādi: 4.2.3. Pretendents 

iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2015., 2016., 2017.gadā un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir 

veicis vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču piegādi. Par Iepirkuma priekšmetam līdzīgu 

preču piegādi ir atzīstama agrāk veikta preču piegāde, kas pēc satura ir līdzīga jeb tāda paša veida preces 

(preču piegādes), kas tiek iepirktas šajā iepirkumā attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā. Vai šajā 

gadījumā vadīties pēc galvenā CPV koda 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces 

(izņemot brilles))? 

Atbilde  
Iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču piegādes pieredze tiks vērtēta, ņemot vērā Nolikuma 4.2.3. punktā 

noteikto: “Par Iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču piegādi ir atzīstama agrāk veikta preču piegāde, kas 

pēc satura ir līdzīga jeb tāda paša veida preces (preču piegādes), kas tiek iepirktas šajā iepirkumā 

attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā”, nevis vadoties no galvenā CPV koda 38000000-5 (Laboratorijas, 

optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)). 

(Apstiprināta LU ACAP Iepirkumu komisijas 23.03.2018. Sēdē, protokols nr. 2) 
 


