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Iepirkuma identifikācijas
numurs

LPPINĪP 2015/4

Iepirkuma veikšanas kārtība

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
nosacījumiem.

Līguma priekšmets

Līguma priekšmets ir mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana
biroja telpās ēkā Peldu ielā 5, Liepājā.

CPV kods

39130000-2

Paziņojums par plānoto
līgumu publicēts
www.iub.gov.lv

27.10.2015.

Iepirkumu komisijas
izveidošanas pamatojums

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Nekustamā īpašuma
pārvalde” 2012.gada 1.augusta rīkojums Nr.7-p.

Iepirkuma komisijas sastāvs

Aivars Milniņš
Aivars Kaņka
Iveta Strautmane
Sandra Jansone
Sanda Golde

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība
jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt
pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām.
Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma
izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents
pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs
nepieciešamie resursi.
Pretendenta vidējais apgrozījums par iepriekšējiem 3 (trīs) noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz
divreiz lielāks par pretendenta piedāvāto līgumsummu bez PVN.
Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis
uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Pretendentiem, kuri
attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā 3 (trīs) gadus, attiecīgo vidējo apgrozījumu nosaka, ievērojot
proporcionalitātes principu - aprēķina mēneša vidējo apgrozījumu pēc nostrādāto mēnešu skaita,
reizina to ar 12 (divpadsmit). Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu, tam nostrādātajā
laikā jābūt vismaz prasītajam apgrozījumam

Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2012., 2013., 2014. un 2015.gadā līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze mēbeļu piegādes līgumu savlaicīgā un
kvalitatīvā izpildē.
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Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie
izslēgšanas nosacījumi.
Piedāvājuma izvēles kritērijs un
vērtēšanas kārtība:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta,
datums, laiks:
Pretendentu saraksts

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst
nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti
lētu un atbilst pasūtītāja finanšu iespējām.
Rožu iela 6, 149.telpa, Liepāja
09.11.2015. plkst.11:00
Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN

SIA „Lazurīts S” (40103480667)

15 239,93

SIA „AB Galdnieks” (42103044853)

21 708,50

SIA “MĒBEĻU DIZAINS”
(42103032089)

19 948,17

SIA “Vitrum mēbeles un iekārtas”
(50103818531)

12 174,00

Iepirkumu komisijas lēmums
Komisija, pārbaudot informācijas sistēmās informāciju par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās
daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz pretendentiem. Pieejamā informācija
liecināja par to, ka dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu bija publicēts IUB mājaslapā internetā,
SIA “AB Galdnieks” ir VID administrēto nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 euro. Atbildot uz komisijas
pieprasījumu, SIA “AB Galdnieks” apstiprināja nodokļu parāda esamību paziņojuma par plānoto
līgumu publicēšanas dienā.
Komisija nolēma: Izslēgt SIA “AB Galdnieks” no dalības iepirkumā.
Komisija, pārbaudot informācijas sistēmās informāciju par SIA “Vitrum mēbeles un iekārtas”, kurai
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, konstatēja, ka firmai lēmuma pieņemšanas dienā nav
nodokļu parādu un nav pasludināts maksātnespējas process.
Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vitrum mēbeles un iekārtas” līguma slēgšanas
tiesības par līgumcenu 12 174,00 EUR bez PVN.
Iepirkuma komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

11.11.2015.

Ziņojuma sagatavošanas vieta un
laiks

Liepājā, 2015.gada 12.novembrī.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

A.Milniņš

Ziņojumu sagatavoja

S.Golde
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