Latvijas Republika

STOPIŅU NOVADA DOME

Reģ. Nr 90000067986
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, LV 2130

Tālr. 67910518, fakss 67910532
I EP I R K UMU KOMI S I JA
Iepirkuma procedūras
„Skolas mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidusskolā”

Piedāvājumu izvērtēšanas sanāksmes protokols

Nr. SND2014/30 (8.2.)-3
Ulbrokā,
Sēdi sāk: 2014.gada 12.augustā, plkst. 15.00
Sēdē piedalās:
Komisijas priekšsēdētāja:
Laila Kundziņa
Komisijas locekļi:
Baiba Šulte, Inese Pivare
Komisijas izveidošanas pamatojums: 2013.gada 26.jūnija Stopiņu novada domes lēmums
protokols Nr.3, p.11., 2014.gada 28.maija Stopiņu novada domes lēmums, protokols Nr.27,
p.7.1.
Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja.
Protokolē: I. Pivare
Darba kārtībā:
Iepirkuma procedūras „Skolas mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidusskolā”,
Identifikācijas Nr. SND2014/30(8.2), ietvaros iesniegto piedāvājumu vērtēšana.
Jautājuma izskatīšana:
1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2014/30 (8.2.)
2. Datums, kad paziņojums ievietots Stopiņu novada domes mājas lapā
www.stopini.lv un www.iub.gov.lv 02.07.2014.
3. Pasūtītājs: Stopiņu novada dome.
4. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja konstatē, ka Iepirkumu komisija ir lemttiesīgā
sastāvā un informē, ka sēdē tiks izvērtēta iepirkuma „Skolas mēbeļu piegāde un
uzstādīšana Ulbrokas vidusskolā”, Identifikācijas Nr. SND2014/30(8.2),
ietvaros iesniegto piedāvājumu atbilstība iepirkuma Nolikuma prasībām. Iepirkuma
komisijas priekšsēdētāja norāda, ka šīs iepirkuma procedūras ietvaros tika iesniegti
5 (pieci) piedāvājumi:
Nr. Juridiskās pers.
Adrese,
Piedāvājum Piedāvāju
P.k. nosaukums
Kontaktinformācija
a cena EUR ma cena
bez PVN
EUR bez
iepirkuma I PVN
daļā
iepirkuma
II daļā
1. SIA “RB-11”
“Silakrogs”, Ropažu
6 930.00
_______

Reģ.Nr.50103414201
2.

SIA “Lazurīts S”
Reģ.Nr. 40103480667

3.

SIA “RENTRA”
Reģ.Nr.40103280063

4.

SIA “DK INVEST”
Reģ.Nr.40003822647

5.

SIA “Salons Arka”
Reģ.Nr.40003393043

novads, LV-2133
Rb-11@inbox.lv
Tālavas gatve 5-7, Rīga,
LV-1029
Lazurits.s@inbox.lv
A.Deglava iela 156-31,
LV-1021, info@rentra.lv

7 881.97

11 208.75

5 734.00

9 225.00

Daugavgrīvas 31/2. Korp. 6 245.00
Rīga, LV-1007
info@euroskola.lv,
sergey@euroskola.lv
Valguma iela 8/10, Rīga, 5 266.60
LV-1048
Edmunds@salonsarka.lv

9 625.00

11 215.00

6. Sēdes vadītāja informē, ka saskaņā ar nolikuma nosacījumiem, piedāvājumi katrā no
iepirkuma daļām tiks vērtēti atsevišķi: I daļā (skolotāja galds ar skapi, grāmatu
plaukti, drēbju skapis); II daļā (skolnieku galdu un krēslu komplekti).
7. Sēdes vadītāja informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma
noformējuma pārbaude. Komisija novērtē, vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti
atbilstoši Nolikuma prasībām.
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Iepirkuma I daļā un iepirkuma II daļā atzīt visu Pretendentu iesniegto piedāvājuma
noformējumu par atbilstošu iepirkuma nolikuma prasībām izvirzītajiem nosacījumiem
dalībai iepirkuma procedūrā un virzīt pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
8. Sēdes vadītāja informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma Atlases
dokumentu vērtēšana. Komisija novērtē, vai Pretendenti atbilst Nolikumā
noteiktajiem kvalifikācijas kritērijiem un iesnieguši visus Nolikumā pieprasītos
dokumentus.
Izvērtējot iesniegtos dokumentus,
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
Iepirkuma I daļā un iepirkuma II daļā atzīt visu Pretendentu iesniegtā piedāvājuma
Atlases dokumentus par atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām izvirzītajiem
nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, tehniskajām un profesionālajām spējām un
kvalifikācijas prasībām un virzīt pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
9. Sēdes vadītāja informē, ka tiks uzsākta Pretendentu iesniegtā piedāvājuma atbilstības
pārbaude - Tehniskā piedāvājuma vērtēšana. Iepirkumu komisijas locekļi vērtē
Pretendentu Tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
9.1. Vērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkuma II daļā „Skolnieku galdi ar krēslu”, tika
veikta piedāvāto preču pārbaudes atbilstība nolikuma prasībām. Pasūtītāja pārstāvji
iepazinās ar pretendenta SIA „DK INVEST” un pretendenta SIA „RENTRA” piedāvātajām
precēm.
9.2. Vērtējot pretendenta SIA „DK INVEST” iesniegto Tehnisko piedāvājumu iepirkumā
un pārbaudot piedāvātās preces pretendenta klātbūtnē (Akts, 24.07.2014.), komisija secina,
ka pretendents piedāvā skolnieku galdus un krēslus, kuri nav atbilstoši iepirkuma nolikuma

prasībām. Preces apskates laikā, kurā piedalījās arī SIA „DK INVEST” pārstāvis un ir
sagatavots akts, konstatētas šādas neatbilstības iepirkuma nolikuma tehniskajai
specifikācijai:
1. skolnieku galdi: 16 mm galda virsma. Pēc iepirkuma nolikuma ir jābūt 25 mm.
2. skolnieka krēsls: ergonomiska atzveltne un sēdeklis no lakota saplākšņa. Pēc iepirkuma
nolikuma ir jābūt- krēsla sēde un mugura pelēka plastmasa.
3. skolnieku galdam nav pildspalvu turētāja. Pēc iepirkuma nolikuma – ir jābūt
paredzētam pildspalvu turētājam.
Iepirkuma nolikumā ir noteikta minimālā prasība, ka precei ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
„Skolnieku galda un krēslu komplekts (vienvietīgs) Metāla rāmis (neregulējums), lamināta
galda virsma 25 mm ar noapaļotiem stūriem, āķis somām (1 gab.), pildspalvu turētājs un
plaukts grāmatām. Krēsls viegli novienojams uz galda pakārtā veidā.
Lamināts / dižskābārdis / metāla daļas tumši pelēkas / krēsla sēde un mugura pelēka
plastmasa platums-700mm, dziļums-500mm, augstums-760mm.”
Saskaņā ar pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkumā un preces pārbaudes laikā
konstatēto, pretendenta piedāvātā prece nav atbilstoša nolikuma prasībām. Tādējādi,
Iepirkumu komisija secina, ka pretendents SIA „DK INVEST” piedāvā preces, kuru
Tehniskā specifikācija nav atbilstoša nolikuma prasībām.
Iepirkuma nolikuma 5.7.punkts nosaka, ka „Komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to
pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem vai
nepietiekoši kvalificētiem iepirkuma izpildē.”
9.3. Vērtējot pretendenta SIA „RENTRA” iesniegto Tehnisko piedāvājumu iepirkumā un
pārbaudot piedāvātās preces pretendenta klātbūtnē (Akts, 25.07.2014.), komisija secina, ka
pretendents piedāvā skolnieku galdus un krēslus, kuri nav atbilstoši iepirkuma nolikuma
prasībām. Preces apskates laikā, kurā piedalījās arī SIA „RENTRA” pārstāvis un ir
sagatavots akts, konstatētas šādas neatbilstības iepirkuma nolikuma tehniskajai
specifikācijai:
1. skolnieku krēsli ir lakota finiera. Saskaņā ar nolikumu ir jābūt plastmasas.
2. skolnieku galdam nav pildspalvu turētāja, grāmatu plaukta.
3. konstatēta galda virsma materiāla neatbilstība.
Iepirkuma nolikumā ir noteikta minimālā prasība, ka precei ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
„Skolnieku galda un krēslu komplekts (vienvietīgs) Metāla rāmis (neregulējums), lamināta
galda virsma 25 mm ar noapaļotiem stūriem, āķis somām (1 gab.), pildspalvu turētājs un
plaukts grāmatām. Krēsls viegli novienojams uz galda pakārtā veidā.
Lamināts / dižskābārdis / metāla daļas tumši pelēkas / krēsla sēde un mugura pelēka
plastmasa platums-700mm, dziļums-500mm, augstums-760mm.”
Saskaņā ar pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkumā un preces pārbaudes laikā
konstatēto, pretendenta piedāvātā prece nav atbilstoša nolikuma prasībām. Tādējādi,
Iepirkumu komisija secina, ka pretendents SIA „RENTRA” piedāvā preces, kuru Tehniskā
specifikācija nav atbilstoša nolikuma prasībām.

Iepirkuma nolikuma 5.7.punkts nosaka, ka „Komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to
pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem vai
nepietiekoši kvalificētiem iepirkuma izpildē.”
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
1. Iepirkuma I daļā atzīt visu Pretendentu iesniegtā piedāvājuma Tehniskos dokumentus
par atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un virzīt pretendentu piedāvājumus
tālākai vērtēšanai.
2. Iepirkuma II daļā atzīt Pretendentu SIA “Lazurīts S”, Reģ.Nr. 40103480667, un
SIA “Salons Arka”, Reģ.Nr.40003393043, Pretendentu iesniegtā piedāvājuma
Tehniskos dokumentus par atbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un virzīt
pretendentu piedāvājumus tālākai vērtēšanai.
3. Iepirkuma II daļā atzīt pretendentu SIA “RENTRA”, Reģ.Nr.40103280063, un SIA
“DK INVEST”, Reģ.Nr.40003822647, iesniegtos Tehniskos piedāvājumus par
neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un izslēgt pretendentus no turpmākā
piedāvājuma vērtēšanas procesa.
Pamatojums: Pretendenti piedāvā preces, kuras nav atbilstošas iepirkuma nolikuma
Tehniskajai specifikācijai.
10. Iepirkuma komisijas locekļi pārbauda Pretendentu iesniegtā Finanšu piedāvājuma
atbilstību nolikuma prasībām. Iepirkuma nolikumā noteikts, ka Iepirkuma komisija
izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā no iepirkuma daļām no
piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajām specifikācijām.
Iepirkumu komisija secina, ka, ņemot vērā sēdē secināto, zemākā cena no atbilstošajiem
piedāvājumiem ir konstatēta pretendentiem:
I daļā: SIA “Salons Arka”, Reģ.Nr.40003393043.
II daļā: SIA “Lazurīts S”, Reģ.Nr. 40103480667.
Komisijas locekļi iepazīstas ar 29.07.2014. saņemto www.eis.gov.lv informāciju par
pretendentiem SIA “Salons Arka” un SIA “Lazurīts S”, kuriem konstatēta zemākā cena.
Saskaņā ar saņemto informāciju, pretendentam SIA “Salons Arka” un SIA “Lazurīts
S” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi –
nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; nav nodokļu
parādi, tajā skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
Komisijas locekļi, balsojot: 3– PAR, Pret nav, Atturas nav, nolemj:
1. Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Skolas mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ulbrokas
vidusskolā”, Identifikācijas Nr. SND2014/30(8.2), I daļā (skolotāja galds ar skapi,
grāmatu plaukti, drēbju skapis) piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA “Salons Arka”,
Reģ.Nr.40003393043, juridiskā adrese Valguma iela 8/10, Rīga, LV-1048, ar kopējo līguma
summu EUR bez PVN 5 266.60 (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit seši euro, 60 centi),
PVN 21% EUR 1105,98, EUR ar PVN 6372,58.

Pamatojums: Piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. SIA “Salons Arka” ir konstatēta
viszemākā cena no piedāvājumiem, kuri atbilst nolikuma prasībām. SIA “Salons Arka” nav
konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.
2. Ieteikt slēgt līgumu „Skolas mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidusskolā” I
daļā (skolotāja galds ar skapi, grāmatu plaukti, drēbju skapis) ar SIA “Salons Arka”,
Reģ.Nr.40003393043, juridiskā adrese Valguma iela 8/10, Rīga, LV-1048, ar kopējo līguma
summu EUR bez PVN 5 266.60 (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit seši euro, 60 centi),
PVN 21% EUR 1105,98, EUR ar PVN 6372,58.
3. Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma „Skolas mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ulbrokas
vidusskolā”, Identifikācijas Nr. SND2014/30(8.2), II daļā (skolnieku galdu un krēslu
komplekti) piešķirt un par uzvarētāju atzīt SIA “Lazurīts S”, Reģ.Nr. 40103480667,
juridiskā adrese Tālavas gatve 5-7, Rīga, LV-1029, ar kopējo līguma summu EUR bez PVN
11 208,75 (vienpadsmit tūkstoši divi simti astoņi euro, 75 centi), PVN 21% EUR 2 353,84,
EUR ar PVN 13 562,59.
Pamatojums: Piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. SIA “Lazurīts S” ir konstatēta
viszemākā cena no piedāvājumiem, kuri atbilst nolikuma prasībām. SIA “Lazurīts S” nav
konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi. Vērtējot
iesniegtos piedāvājumus, tika atzīts, ka pretendentu SIA “RENTRA”, Reģ.Nr.40103280063,
un SIA “DK INVEST”, Reģ.Nr.40003822647, iesniegtie Tehniskie piedāvājumi un
piedāvātā prece iepirkuma II daļā nav atbilstoša iepirkuma nolikuma prasībām.
4. Ieteikt slēgt līgumu „Skolas mēbeļu piegāde un uzstādīšana Ulbrokas vidusskolā” II
daļā (skolnieku galdu un krēslu komplekti) ar SIA “Lazurīts S”, Reģ.Nr. 40103480667,
juridiskā adrese Tālavas gatve 5-7, Rīga, LV-1029, ar kopējo līguma summu EUR bez PVN
11 208,75 (vienpadsmit tūkstoši divi simti astoņi euro, 75 centi), PVN 21% EUR 2 353,84,
EUR ar PVN 13 562,59.
Sēdi beidz: 2014.gada 12.augustā, plkst. 16.00
Komisijas priekšsēdētāja:

Komisijas locekle:
Baiba Šulte __________________
Inese Pivare_________________

Laila Kundziņa________________

