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Elektronikas un datorzinātņu institūts 
 
Iepirkums „Elektronisko komponenšu, bloku un  moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas 
tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078), 
”Daudzfunkcionāla signālu laika analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās 
Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084) un „Multifunkcionāla inteliģenta 
transporta sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās 
Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086)” Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantā 
noteiktajā kārtībā 

Identifikācijas Nr. EDI 2013/5 
 

Lēmums par iepirkuma uzvarētājiem 
 

Rīgā                                                                                                                 25.09. 2013. 
          Grozījumi 07.10.2013. 

 
 
 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 8.1 panta 5.3 daļu, 
iepirkuma  „Elektronisko komponenšu, bloku un  moduļu iepirkums Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfinansētiem projektiem „Augstas jutības superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” 
(vienošanās Nr.2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078), ”Daudzfunkcionāla signālu laika 
analizatora eksperimentāla izstrāde” (vienošanās 
Nr.2010/0283/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/084) un „Multifunkcionāla inteliģenta transporta 
sistēmas punktu tehnoloģija” (vienošanās Nr.2010/0250/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/086)” 
(turpmāk – Iepirkums) nolikuma (turpmāk – Nolikums) 10.3.apakšpunktu un Iepirkuma, 
identifikācijas Nr.EDI 2013/5, rezultātiem, Elektronikas un datorzinātņu institūta (turpmāk – 
Institūts) pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija), kas izveidota, 
pamatojoties uz Institūta direktora 01.08.2013. rīkojumu Nr.1.1.1.-2/7 „Par iepirkuma komisijas 
izveidi”, nolemj: 
 
1. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 1.daļā atzīt SIA „Baltelectron”, reģ.nr. LV40003990818.  
Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā piedāvātā līgumcena 
LVL  126,38  bez PVN. 
2. Par uzvarētāju Iepirkuma priekšmeta 3.daļā atzīt SIA „Baltelectron”, reģ.nr. LV40003990818.  
Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā piedāvātā līgumcena 
LVL 281,50 bez PVN. 
3. Par uzvarētāju Iepirkuma priekšmeta 4.daļā atzīt SIA „Semicom”, reģ.nr.LV40003729305. 
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Pamatojums.  Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā piedāvātā līgumcena 
LVL 56,00 bez PVN. 
4. Par uzvarētāju Iepirkuma priekšmeta 5.daļā atzīt SIA „Baltelectron”, reģ.nr. LV40003990818.  
Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā piedāvātā līgumcena 
LVL 29,99 bez PVN. 
5. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 6.daļā atzīt SIA „Semicom”, reģ.nr.LV40003729305. 
Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā piedāvātā līgumcena 
LVL 103,20 bez PVN. 
6. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 7.daļā atzīt SIA „YEInternational”, 
reģ.nr.L40003187810. Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir 
viszemākā piedāvātā līgumcena LVL 764,86 bez PVN. 
7. Par uzvarētāju Iepirkuma priekšmeta 8.daļā atzīt SIA „YEInternational”, 
reģ.nr.L40003187810. Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir 
viszemākā piedāvātā līgumcena LVL 78,17 bez PVN  
8. Par uzvarētāju Iepirkuma priekšmeta 9.daļā atzīt SIA „Baltelectron”, reģ.nr. LV40003990818.  
Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā piedāvātā līgumcena 
LVL 150,50 bez PVN. 
9. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 10.daļā atzīt SIA „Baltelectron”, reģ.nr. 
LV40003990818.  Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā 
piedāvātā līgumcena LVL 103,00 bez PVN. 
10. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 11.daļā atzīt SIA „YEInternational”, 
reģ.nr.L40003187810. Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir 
viszemākā piedāvātā līgumcena LVL 57,76 bez PVN. 
11. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 12.daļā atzīt SIA „Baltelectron”, reģ.nr. 
LV40003990818.  Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā 
piedāvātā līgumcena LVL 33,94 bez PVN. 
12. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 13.daļā atzīt SIA „Semicom”, reģ.nr.LV40003729305. 
Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā piedāvātā līgumcena 
LVL 32,25 bez PVN. 
13. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 14.daļā atzīt SIA „Semicom”, reģ.nr.LV40003729305. 
Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā piedāvātā līgumcena. 
LVL 76,80 bez PVN.  
14. Par uzvarētāju Iepirkuma priekšmeta 15.daļā atzīt SIA „YEInternational”, 
reģ.nr.L40003187810. Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir 
viszemākā piedāvātā līgumcena LVL 136,47 bez PVN. 
15. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 16.daļā atzīt SIA „Baltelectron”, reģ.nr. 
LV40003990818.  Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošs vienīgais  piedāvājums ar 
līgumcenu LVL 32,80 bez PVN.  
16. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 17.daļā atzīt SIA „Baltelectron”, reģ.nr. 
LV40003990818.  Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā 
piedāvātā līgumcena LVL 79,90 bez PVN. 
17. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 18.daļā atzīt SIA „Semicom”, reģ.nr.LV40003729305. 
Pamatojums.  Nolikuma prasībām atbilstošs vienīgais  piedāvājums ar līgumcenu LVL 54,60 bez 
PVN. 
18. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 19.daļā atzīt SIA „Semicom”, reģ.nr.LV40003729305. 
Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošs vienīgais  piedāvājums ar līgumcenu LVL 18,70 bez 
PVN. 
19. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 20.daļā atzīt SIA „YEInternational”, 
reģ.nr.L40003187810. Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir 
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viszemākā piedāvātā līgumcena LVL 25,92 bez PVN. 
20. Par uzvarētāju Iepirkuma  priekšmeta 21.daļā atzīt SIA „Semicom”, reģ.nr.LV40003729305. 
Pamatojums. Nolikuma prasībām atbilstošajam piedāvājumam ir viszemākā piedāvātā līgumcena 
LVL 84,55 bez PVN. 
21. Pārtraukt iepirkuma procedūru Iepirkuma priekšmeta 2.daļā Pasūtītājam nepietiekamā 
finansējuma dēļ no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Augstas jutības 
superplatjoslas radiolokācijas tehnoloģija” (vienošanās 
Nr.2010/0307/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/078) Elektronisko komponenšu, bloku un  moduļu 
iegādei. 
 
Papildus informācija par Iepirkumu. 

1.tabula 
Pretendentu piedāvājumu cenas bez PVN, pamatojums Iepirkuma uzvarētāja  izvēlei, 

pretendenta, piedāvājuma noraidījumam attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā  
 

Iepirkuma 
priekšmeta 
daļas Nr. 

Pretendents Piedāvātā  
Līgumcena 
bez PVN 
(LVL) 

Pamatojums uzvarētāja 
izvēlei/pretendenta/piedāvājuma 
noraidījumam 

1. *SIA „Baltelectron” 126.38 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Semicom” 153.57 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA „YEInternational” 140.70 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

2.  SIA „Gontermann 
Analytik” 

936.00 Noraidīts.. Pārtraukta iepirkuma 
procedūru Iepirkuma priekšmeta 
2.daļā Pasūtītājam nepietiekamā 
finansējuma dēļ no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta. 

 SIA „Baltelectron” 1398.00 Noraidīts.. Pārtraukta iepirkuma 
procedūru Iepirkuma priekšmeta 
2.daļā Pasūtītājam nepietiekamā 
finansējuma dēļ no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta. 

3. *SIA „Baltelectron” 281.50 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Semicom” 368.60 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

4. *SIA „Semicom” 56.00 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
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viszemāko cenu. 

 SIA „YEInternational” 57.60 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA „Baltelectron” 80.00 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
neatbilstošajam tehniskais 
piedāvājums- 4.daļā 
„Akumulatori” piedāvājums 
pirmajā pozīcijā neatbilsts 
tehniskas specifikācijas prasībām, 
jo uzrādīti ir lokatora vadības un 
datu attēlošanas moduļa ar atvērtā 
koda operēšanas sistēmas Ubantu 
12 atbalstu tehniskie parametri 
nevis akumulatora tehniskie 
parametri. 

5. *SIA „Baltelectron” 29.99 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Semicom” 31.59 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA „Gontermann 
Analytik” 

99.00 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

6. *SIA „Semicom” 103.20 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Baltelectron” 122.00 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA „YEInternational” 124.44 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

7. *SIA „YE 

International” 
764.86 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 

atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Baltelectron” 982.75 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

8. *SIA „YE 

International” 
78,17 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 

atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Baltelectron” 84.05 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA „Semicom” 85.98 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
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viszemākā cena. 

9. *„SIA „Baltelectron” 150.50 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „YEInternational” 161.10 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA „Semicom” 163.50 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

10. *„SIA „Baltelectron” 103.00 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „YEInternational” 104.30 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA „Semicom” 122.93 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

11. *SIA „YE 

International” 
57.76 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 

atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Baltelectron” 74.56 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA „Semicom” 76.12 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

12. *SIA „Baltelectron” 33.94 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Semicom” 53.98 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA 
„YEInternational” 

61.64 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

13. *SIA „Semicom” 32.25 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Baltelectron” 56.00 Nolikuma prasībām atbilstošajam 
piedāvājumam nav viszemākā 
cena. 

 SIA 
„YEInternational” 

39.36 Nolikuma prasībām atbilstošajam 
piedāvājumam nav viszemākā 
cena. 

14. *SIA „Semicom” 76.80 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
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viszemāko cenu. 

 SIA „Baltelectron” 169.95 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA 
„YEInternational” 

105.43 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

15. *SIA „YE 

International” 
136.47 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 

atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Baltelectron” 145.45 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA „Semicom” 143.69 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

16. * SIA „Baltelectron” 32.80 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs vienīgais piedāvājums. 

17. *SIA „Baltelectron” 79.90 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Semicom” 85.30 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA 
„YEInternational” 

80.40 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

18. * SIA „Semicom” 54.60 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs vienīgais piedāvājums. 

19. * SIA „Semicom” 18.70 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs vienīgais piedāvājums. 

20. *SIA „YE 

International” 
25.92 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 

atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Baltelectron” 26.64 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 SIA „Semicom” 38.16 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

21 *SIA „Semicom” 84.55 Uzvarētājs. Nolikuma prasībām 
atbilstošs piedāvājums ar 
viszemāko cenu. 

 SIA „Baltelectron” 89.50 Noraidīts. Nolikuma prasībām 
atbilstošajam piedāvājumam nav 
viszemākā cena. 

 
*Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā Iepirkuma priekšmeta daļā 




