Ziņojums par iepirkumu

“Par aktu zāles krēslu piegādi” Liepājas 7. vidusskolā, Liepājā, Celmu ielā 6,
L7VSK2016/2

Pasūtītājs, kas organizē
iepirkuma procedūru:
Pasūtītāji, kas slēdz iepirkuma
līgumu:

Liepājas 7. vidusskola
Reģistrācijas Nr. 3013900934
Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405
Liepājas 7. vidusskola
Reģistrācijas Nr. 3013900934
Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405

Iepirkuma identifikācijas
numurs:

L7VSK2016/2

Iepirkuma procedūras veids:

Publisko iepirkumu likums (turpmāk tekstā – PIL) 8.2

Līguma priekšmets:

400 (četri simti) aktu zāles krēslu piegāde

Paziņojums par līgumu publicēts
www.l7vsk.lv:

07.06.2016.

Iepirkumu komisijas
izveidošanas pamatojums:

2016. gada 4. aprīļa Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes
Liepājas 7. vidusskolas I. Fersteres rīkojumu Nr. 29 - p
„Par aktu zāles krēslu piegādi”.

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Gunita Lūse
Olga Sakadiņeca
Jeļena Judina

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:

Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši nolikumam
pielikumā pievienotajai pieteikuma veidlapai (1.pielikums).
Uz Pretendentu (tā apakšuzņēmējiem) nedrīkst attiekties neviens no PIL 39.panta pirmajā daļā
uzskaitītajiem izslēgšanas gadījumiem.
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Iepirkumu komisija pieprasīs (pēc grozījumiem PIL pasūtītājs pārbauda publiskajās datu bāzēs
ziņas par pretendentiem) Pretendentam (tā apakšuzņēmējam), kuram atbilstoši iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būs piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,
jāiesniedz sekojošus dokumentus:


Izziņa, kas izdota ne agrāk vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, kuru izdevis Valsts
ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un PIL
39. panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti
Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā
skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu/

vai


Izziņa, kas izdota ne agrāk vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, ka ārvalstī
reģistrētajai (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) un PIL 39. panta pirmās daļas 11.punktā
minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta)
attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādu.
Atlases (kvalifikācijas) prasības un to izpildi apliecinoši atlases dokumenti, kuri jāiesniedz
Pretendentam:
Pretendents iesniedz Tehnisko
specifikācijai (2.pielikums)

piedāvājumu,

kas

sagatavots

atbilstoši

Tehniskajai

Tehniskajā piedāvājumā iekļauj arī:
Krēsla prototipu: krēsls ISO.
Raksturojumu un īpašības:
 Tekstilauduma virsma, sēdeklis polsterēts;
 melns alumīnija rāmis un kājas ar četriem atsevišķiem atbalsta punktiem uz grīdas;
 bez rokturiem;
 krāsa – zaļa;
 krēslu platums – 48- 55 cm, dziļums – 41-55 cm, augstums – 80-83 cm;
 krēsla kāju galos grīdu aizsargājošas uzlikas.
Garantijas termiņu ne īsāku par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no piegādes dienas.
Piedāvājumam pievieno piedāvātā krēsla pilnā komplektācijā attēlu, norādot izmērus.
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Iepirkumu komisija izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu
par
viszemāko
cenu.
Izvēloties
visizdevīgāko
piedāvājumu, Iepirkumu komisija vērtē Pretendenta
Tehnisko un Finanšu piedāvājumus pēc kritērijiem:

Piedāvājuma izvēles kritērijs un
vērtēšanas kārtība:

 Pārbauda
piedāvājumu
atbilstību
nolikumā
izvirzītajām prasībām, atbilstību noformējuma
prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām,
atbilstību tehniskajai specifikācijai.
 Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā
jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
piektajā daļā minētajiem gadījumiem. Lai
pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no
dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2
panta piektās daļas 1., 2. vai 3. punktā minēto
apstākļu dēļ, pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 8.2 panta septītajai un astotajai
daļai.
 Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no
prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu
no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt
piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.
 Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba
dienu laikā tiek informēti par iepirkuma komisijas
pieņemto lēmumu. Par to pretendentiem tiek
nosūtīta
vēstule,
izmantojot
pretendenta
pieteikumā norādītos kontaktus.
Par visizdevīgāko piedāvājumu Iepirkumu komisija
atzīst Pretendenta piedāvājumu, kurš piedāvājis
viszemāko cenu un atbilst nolikumā noteiktajām
prasībām.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta,
datums, laiks:

Celmu iela 6, Liepāja
Līdz 18.05.2016. plkst. 13.00
SI „RKP”
SIA „ALB”
SIA „Bolderāja Serviss”

Iepirkumam saņemtie
piedāvājumi (Protokols Nr.6):

SIA “FL Birojs”
SIA “LABOCHEMA
Latvia”
SIA “Officeday Latvia”
SIA „Standard Latvia”

16.05.2016
plkst. 10.40
17.05.2016
plkst. 9.25
17.05.2016
plkst. 9.25
17.05.2016
plkst. 9.27
17.05.2016
plkst. 10.15
17.05.2016
plkst. 10.15
18.05.2016
plkst. 9.30
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Atbilstība noformējuma prasībām
Komisija pārbauda pretendentu piedāvājumu atbilstību
noformējuma prasībām. Visi iesniegtie piedāvājumi
atbilst noformējuma prasībām un nepilnības netiek
konstatētas.
Pretendentu kvalifikācijas pārbaude
Komisija pārbauda pretendentu kvalifikāciju atbilstoši
nolikuma 3.2.punktam. Pretendenti iesnieguši visus
nepieciešamos dokumentus, lai izvērtētu to kvalifikāciju
un tā visiem pretendentiem atbilst prasībām. Nevienam
no iepirkuma pretendentiem nodokļu parādi uz
18.05.2016 netiek konstatēti.
Tehniskā piedāvājuma pārbaude.
Tiek pārbaudīti iesniegtie dokumenti. Komisijas locekļi
konstatē, ka SIA “RKP” piedāvājumā nav norādīts
ražotājs. SIA “FL Birojs” piedāvājumā nav norādīti
konkrēti krēslu izmēri un tehniskais zīmējums. Pārējos
piedāvājumos pārkāpumi netika konstatēti
Piedāvājumu vērtēšanas gaita
(Protokols Nr.7)

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt
iepirkuma līgumu un līguma
summa:

Finanšu piedāvājumu pārbaude
Pretendents
Cena par
Cena
vienu
bez PVN
vienību
SIA „RKP”
8,25
3300,SIA „ALB”
8,15
3260,SIA
10,80
4320,„Bolderāja
serviss”
SIA “FL
12,60
5040,Birojs”
SIA
16,44
6576,„LABOCHE
MA Latvia”
SIA
11,00
4400,„Officeday
Latvia”
SIA
20,29
8186,„Standard
Latvia”
SIA „ALB”

Piedāvājumu atvēršanas vieta,
datums un laiks:

Celmu iela 6, Liepāja
18.05.2016. plkst. 13.00

Iepirkuma komisijas lēmuma
pieņemšanas datums:

23.05.2016.

Ziņojuma sagatavošanas vieta un
laiks:

Liepāja, 2016.gada 7.jūnijā

Cena ar
PVN
3993,3944,60
5337,20

6098,40
7956,96

5324,-

9820,36

Eur 5068.82

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

G. Lūse

Ziņojumu sagatavoja

L. Feldmane
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