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APSTIPRINU:  

Izsoles komisijas priekšsēdētājs, 

APP "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"  

Iepirkumu un sagādes daļas vadītājs 

Oskars Zvejnieks 

 14.06.2022. 

 
APP "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" 

Intelektuālā īpašuma izsoles nolikums Nr.3-1/2022 

“GUT IT platformas prototips un informācija par platformas arhitektūru, zarnu mikrobioma 

taksonomiskā sastāva pārskata sagatavošanas algoritms un zarnu mikrobioma datu references 

datubāze” 

 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Izsoles rīkotājs APP "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" (turpmāk –

BMC), reģistrācijas Nr. 90002120158, juridiskā adrese: Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-

1067. 

1.2. Nolikums nosaka BMC intelektuālā īpašuma izsoles norises kārtību (turpmāk – 

Nolikums). 

1.3. BMC komercializē tai piederošo intelektuālo īpašumu ar mērķi iegūt maksimāli 

komerciāli izdevīgāko piedāvājumu par darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas 

P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” 

projekta Nr. KC-PI-2020/30 “Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un 

interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām” ietvaros radīto 

intelektuālo īpašumu – zinātību (know-how): “GUT IT platformas prototips un 

informācija par platformas arhitektūru, zarnu mikrobioma taksonomiskā sastāva pārskata 

sagatavošanas algoritms un zarnu mikrobioma datu references datubāze”. 

1.4. Informāciju par intelektuālo īpašumu var iegūt, sazinoties ar BMC, e-pasts:  

iepirkumi@biomed.lu.lv. 

1.5. Izsoles forma – rakstiska izsole ar augšupejošu soli. 
1.6. Visos citos jautājumos, kas nav paredzēti šā Nolikuma noteikumos, ir jāvadās no spēkā 

esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šī Nolikuma noteikumi ir 
piemērojami un iztulkojumi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

 
2. Nolikumā lietotie termini 

 
2.1. Izsoles dalībnieks –juridiska persona. 

2.2. Izsoles objekts – tehnoloģijas pārneses licence ar intelektuālā īpašuma – zinātības (know-

how): “GUT IT platformas prototips un informācija par platformas arhitektūru, zarnu 

mikrobioma taksonomiskā sastāva pārskata sagatavošanas algoritms un zarnu 

mikrobioma datu references datubāze” izmantošanas tiesībām. 

2.3. Izsoles objekta sākumcena – procentmaksājumi 5% (piecu procentu) apmērā no 
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realizētās produkcijas gada apgrozījuma.  

2.4. Licences līguma termiņš – 10 (desmit) gadi. 

2.5. Licences veids: vienkāršā licence, kad licences ņēmējam un licences devējam ir tiesības 

izmantot licencēto intelektuālo īpašumu, un licences devējam ir tiesības vienoties ar citiem 

uzņēmumiem par vienkāršu licenču izsniegšanu. 

2.6. Atbilstoši licences līguma noteikumiem samaksa par licenci sastāv no 

procentmaksājumiem izsolē nosolītajā apmērā no realizētās produkcijas (licenciāta 

izgatavots objekts, kas ietver Licenciāra Intelektuālo īpašumu, vai tika izgatavots, 

izmantojot Licenciāra Intelektuālo īpašumu) gada  apgrozījuma. Procentmaksājumus veic 

par katru gadu no licences līguma spēkā stāšanās brīža līdz licences līguma termiņa 

beigām. Procentmaksājumi jāveic par iepriekšējo kalendāro gadu 1 (viena) mēneša laikā 

no finanšu pārskata  iesniegšanas dienas. 

2.7. Visaugstākā izsolāmā objekta cena – izsoles dalībnieka rakstiski izteikts piedāvājums, 

kas ietver no visiem izsoles dalībniekiem visaugstāko solīto izsolāmā objekta cenu – 

procentmaksājumu apmēru. 

2.8. Izsoles uzvarētājs – izsoles dalībnieks, kurš par izsoles objektu nosolījis visaugstāko 

izsolāmā objekta cenu – procentmaksājumu apmēru. 

2.9. Pieteikums – izsoles dalībnieka iesūtīts pieteikums par dalību izsolē ar iekļautu piedāvāto 

izsolāmā objekta cenu (Pielikums Nr. 1). 

2.10. Izsoles komisija vai Komisija – ar BMC 2022. gada 14.jūnija rīkojumu Nr.1.1-

16/4apstiprināta izsoles komisija. 

 
3. Izsoles organizācijas kārtība 

 
3.1. Ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms izsoles Komisija publicē informāciju par izsoli BMC 

mājas lapā http://www.biomed.lu.lv/ un tajā pašā mājas lapā ievieto Nolikumu, 

Pieteikuma veidlapu un  licences līguma projektu. 

3.2. Par Izsoles dalībnieku var kļūt jebkura juridiska persona, kura Nolikumā noteiktajā 

termiņā un kārtībā ir iesniegusi šādus dokumentus: 

3.2.1. Aizpildītu Pieteikumu dalībai izsolē (Pielikums Nr. 1), kurā norādīts 

procentmaksājumu apmērs, par     kādu Izsoles dalībnieks vēlas iegādāties Izsoles 

objektu. Iesniegumā Izsoles  dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikuma 

nosacījumiem. 

3.2.2. Papildus ir jāiesniedz: 

3.2.2.1. Izdruka no Uzņēmumu reģistra (UR) tīmekļa vietnes https:// 

info.ur.gov.lv vai Pieteikumā jānorāda informācija kā saite uz 

informācijas vienību UR tīmekļvietnē, kas apliecina Izsoles dalībnieka 

reģistrāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvu aktu prasībām. 

Ārvalstī reģistrētam Izsoles dalībniekam jāiesniedz līdzvērtīgas 

uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs, kur 

Izsoles dalībnieks reģistrēts, izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai 

dokuments, kas apliecina, ka Izsoles dalībnieks ir reģistrēts atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja Izsoles dalībnieka 

reģistrācijas valsts normatīvie akti nenosaka reģistrācijas apliecības 

izdošanu, Izsoles dalībnieks iesniedz informāciju par Izsoles dalībnieka 

reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento 
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iestādi, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. 

3.2.2.2. Izdruka no UR tīmekļa vietnes https:// info.ur.gov.lv vai Pieteikumā 

jānorāda informācija kā saite uz informācijas vienību UR tīmekļvietnē, 

kas apliecina Izsoles dalībnieka pārstāvja, kurš paraksta Pieteikumu, 

paraksta (pārstāvības) tiesības. Ārvalstī reģistrētam Izsoles dalībniekam 

jāiesniedz dokuments, kas apliecina Izsoles dalībnieka, kurš paraksta 

Pieteikumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. 

Ja dokumentus paraksta Izsoles dalībnieka pilnvarotā/-ās persona/-as, 

tad pievienojams pilnvaras oriģināls vai Izsoles dalībnieka 

paraksttiesīgās amatpersonas apstiprināta pilnvaras kopija, kas apliecina 

personas/u tiesības parakstīt dokumentus Izsoles dalībnieka vārdā. 

3.2.2.3. Izsoles dalībnieka apliecinājums, ka tam uz izsoles dienu nav uzsākta 

maksātnespējas vai bankrota procedūra (Pielikums Nr. 2). 

3.2.2.4. Izsoles dalībnieka apliecinājums, ka tam uz izsoles dienu nav piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līgumu 

organizācijas dalībvalsts noteiktas sankcijas (Pielikums Nr. 2). 

3.3. Pieteikums ar visiem pielikumiem jāsagatavo latviešu vai angļu valodā, tam jābūt skaidri 

salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Ja Izsoles dalībnieks iesniedz dokumenta 

atvasinājumus, tas jāapliecina atbilstoši 2018. gada 4. septembra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 588 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

3.4. Izsoles dalībnieka (vai tā pilnvarotā pārstāvja) paraksts uz Pieteikuma dalībai izsolē 

apliecina tā pilnīgu iepazīšanos ar šo Nolikumu, tā pielikumiem, tajā skaitā ar 

apstiprināto licences līguma projektu Nolikumam pievienotajā redakcijā, kā arī faktu, ka 

tam minētie dokumenti ir pilnībā saprotami. 

3.5. Pieteikumu var nosūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski vai klātienē, ievērojot sekojošo: 

3.5.1. Pieteikumu iesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu 

elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi iepirkumi@bmc.lv līdz 2022. 

gada 2.augusta plkst. 11:00 (EEST). Ja pieteikums vai tam pievienotie dokumenti 

ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, papildus jānorāda 

adrese, kurā var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu. 

3.5.2. Pieteikumu nosūta ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniedz personīgi slēgtā 

aploksnē APP "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs", Rātsupītes iela 

1 k-1, Rīga, LV-1067 līdz 2022. gada 2.augusta plkst. 11:00 (EEST). Pasta 

sūtījumam jābūt nogādātam 3.5.2. punktā noteiktajā vietā un termiņā. Izsoles 

dalībnieks pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku. Iesniedzot 

Pieteikumu klātienē, ar BMC iepriekš jāsaskaņo ierašanās laiks. 

3.6. Pieteikumu nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē Izsoles dalībnieks piedāvājumu par 

Izsoles objektu ar Nolikumā norādītajiem dokumentiem ievieto slēgtā aploksnē, uz tās 

norādot: “Pieteikums BMC intelektuālā īpašuma izsolei.” Uz aploksnes norādāms Izsoles 

dalībnieka nosaukums, rekvizīti un kontaktinformācija. 

3.7. Saņemtie pieteikumi tiek reģistrēti to saņemšanas secībā. 

3.8. Pieteikumi, kas tiks iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa, netiks pieņemti, un bez 
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atvēršanas tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ Izsoles dalībniekam. Līdz noteiktā termiņa 

beigām Izsoles dalībnieks savu Pieteikumu var atsaukt rakstiskā veidā, iesniedzot vēstuli 

personīgi BMC Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067, nosūtot to pa pastu uz norādīto 

adresi vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu  elektronisko vēstuli uz e-pasta 

adresi:  iepirkumi@biomed.lu.lv. 

3.9. Izsoles komisija Pieteikumus atvērs 2022. gada 3.augusta plkst. 11:00 (EEST). 

3.10. Pieteikumu atvēršanas Komisijas sēde ir atklāta un notiek klātienē  APP "Latvijas 

Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs", Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067. Dalību 

Pieteikuma atvēršanas Komisijas sēdē iepriekš jāsaskaņo ar BMC līdz 2022.gada 

2.augusta plkst. 17:00 (EEST). 

 

4. Izsoles Pieteikumu izvērtēšana 

 
4.1. Izsoles Komisija pārbauda, vai izsoles prasībām atbilstošie Pieteikumi satur visu šajā 

Nolikumā izklāstīto informāciju (Izsoles dalībnieka rekvizīti, solītā Izsoles objekta cena, 

piekrišana piedāvātajam licences līgumam) un vai iesniegtais Pieteikums atbilst 

Nolikuma prasībām. 

4.2. Izsoles komisija ir tiesīga izslēgt no dalības izsolē Pieteikumus, kuri nesatur visu šajā 

Nolikumā pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst šī Nolikuma 

prasībām. 

4.3. Nolikuma prasībām atbilstošie Pieteikumi tiks salīdzināti un vērtēti pēc visaugstākās 

piedāvātās Izsoles objekta cenas- procentmaksājuma apmēra, kas ir jāizsaka veselos 

skaitļos. 

4.4. Ja vairākiem Izsoles dalībniekiem būs vienādas visaugstākās cenas, tiek rīkota rakstveida 

izsoles otrā kārta, kurā tiks aicināti dalībnieki, kuri piedāvāja vienādu augstāko cenu. 

4.5. Ja pēc visu piedāvājumu atvēršanas izrādās, ka 2 (divi) vai vairāki Izsoles dalībnieki ir 

piedāvājuši vienādu augstāko cenu un Izsoles dalībnieki vai viņu pārstāvji piedalās 

pieteikumu atvēršanas komisijas sēdē, Komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus 

piedāvājumus no tiem dalībniekiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko cenu, un organizē 

pieteikumu tūlītēju atvēršanu. Ja kāds no dalībniekiem, kuri piedāvājuši vienādu 

augstāko cenu nepiedalās izsolē, Komisija rakstiski lūdz dalībniekiem, kuri piedāvājuši 

vienādu augstāko cenu, iesniegt savus piedāvājumu rakstveidā, nosakot piedāvājumu 

iesniegšanas un atvēršanas datumu, laiku un vietu. 

4.6. BMC ir tiesības piedāvāt pārējiem Izsoles dalībniekiem noslēgt izsoles objekta licences 

līgumu par Izsolē nosolīto visaugstāko izsoles objekta cenu. 

4.7. Visa izsoles norise, t.i., piedāvājumu atvēršana, Izsoles dalībnieku atlase, piedāvājumu 

vērtēšana un lēmuma pieņemšana tiek protokolēta. Izsoli vada izsoles vadītājs, kurš 

iepazīstina klātesošos ar sevi un komisijas sastāvu un nosaka izsoles protokolētāju. 

Izsoles vadītājs nosauc Izsoles objektu. Visi komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka 

nav ieinteresēti kāda konkrēta Izsoles dalībnieka uzvarā. 

4.8. Izsole atzīstama par notikušu bez rezultāta, ja nav pieteicies neviens Izsoles dalībnieks. 

4.9. Izsoles komisija pēc Pieteikumu izvērtēšanas e-pasta vēstulē paziņo rezultātus visiem 

Izsoles dalībniekiem un publicē informāciju par izsoles rezultātiem BMC mājas lapā 

http://www.biomed.lu.lv/.  
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5. Licences līguma slēgšana 

 
5.1. Pēc Izsoles rezultātu paziņošanas Izsoles dalībniekam – Izsoles uzvarētājam ar BMC 10 

(desmit) darba dienu laikā jānoslēdz licences līgums (Pielikums Nr. 3). Izmaiņas licences  

līgumā netiek akceptētas. 

5.2. Ja Izsoles uzvarētājs noteiktajā termiņā līgumu nav parakstījis, BMC atkārtoti uzaicina 

Izsoles uzvarētāju noslēgt licences līgumu 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja arī pēc atkārtota 

uzaicinājuma Izsoles uzvarētājs licences līgumu nav parakstījis, tiek uzskatīts, ka Izsoles 

uzvarētājs ir atteicies slēgt līgumu. Tādā gadījumā tiesības slēgt licences līgumu iegūst 

Izsoles dalībnieks, kurš solījis nākamo augstāko cenu. 

5.3. Par 5.2. punktā minēto gadījumu BMC paziņo Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis nākamo 

augstāko cenu, un viņam 1 (vienas) nedēļas laikā no BMC paziņojuma saņemšanas brīža 

jāiesniedz BMC rakstveida atbilde, vai viņš piekrīt slēgt licences līgumu par paša nosolīto  

augstāko cenu. 

5.4. Ja 5.3.punktā noteiktajā laikā BMC netiek saņemta Izsoles dalībnieka, kurš nosolījis 

nākamo augstāko cenu, piekrišana licences līguma slēgšanai par paša nosolīto augstāko 

cenu, Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, zaudē licences līguma 

slēgšanas tiesības, bet Izsoles komisija lemj par Izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

5.5. Ja Izsoles objekts izsolē netiek nosolīts, tad Izsoles komisijai ir tiesības veikt atkārtotu 

izsoli. 

5.6. Sūdzības par Izsoles komisijas lēmumiem vai tās darbību var iesniegt izskatīšanai BMC 

Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu 

sūdzību  elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi: iepirkumi@biomed.lu.lv 7 (septiņu) dienu 

laikā pēc izsoles. BMC izskata sūdzību 7 (septiņu) darba dienu laikā un sniedz atbildi. 

5.7. Pēc licences līguma noslēgšanas un līgumā noteiktā nodošanas-pieņemšanas akta 

parakstīšanas pretenzijas par Izsoles gaitu vai Izsoles objektu netiek pieņemtas. 

5.8. Nosolīto Izsoles objekta cenu Izsoles uzvarētājam ir jāmaksā atbilstoši licences līguma 

noteikumiem. Ja samaksa netiek veikta, BMC ir tiesības vienpusēji atcelt licences līgumu.  

Gadījumā, ja licences līgums tiek atcelts, BMC ir tiesības organizēt atkārtotu izsoli. 

 
Nolikuma pielikumi: 

 
1. Pieteikums dalībai izsolē (Pielikums Nr. 1). 

2. Apliecinājumu forma (Pielikums Nr. 2). 

3. Licences līguma projekts (Pielikums Nr. 3). 


