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Iepirkumu procedūra pēc PIL 8.1 panta „Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Skrundas pilsētas
bibliotēkai” ar identifikācijas Nr. SNP-2013-12 izvērtēšana
Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) slēgtā
sēdē izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumam „Mēbeļu piegāde un
uzstādīšana Skrundas pilsētas bibliotēkai” atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1
pantam.
Komisija pārbauda SIA „VITRUM iekārta”, SIA „Omega Ekspress” un SIA „R.A.S.A.
un Ko” piedāvājumu noformējuma un sastāva atbilstību instrukcijas prasībām, kā arī
pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām […]
1. Izskatot pretendenta SIA „VITRUM iekārta” iesniegto piedāvājumu, Komisija
konstatē:
1.1.Pretendenta tehniskajā piedāvājumā nav ietvertas instrukcijas Tehniskajā
specifikācijā noteiktās prasības […]:
1.1.1. Poz. Nr. telpu plānā 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.- Plauktu regulēšanas
solis jāparedz ne lielāks par 15 mm;.
1.1.2. Poz. Nr. telpu plānā 1.,2., 3., 4., 6., 7- Jebkurā grāmatu plaukta sekcijā
jebkura plaukta vietā ievietojami slīpie plaukti no periodikas vai
izstāžu plauktiem;
1.1.3. Nav iesniegts sānu sienas materiāla paraugs;
1.1.4. Dekoratīvās koka apdares materiāla paraugs iesniegts bez 2 mm PVC
maliņas.
1.2. Atbilstoši faktu konstatējumam, Komisija atzīst, ka pretendenta tehniskais
piedāvājums neatbilst instrukcijas tehniskajai specifikācijai un pretendents
izslēdzams no turpmākās vērtēšanas.
2. Izskatot pretendenta SIA „Omega Ekspress” iesniegto piedāvājumu, Komisija konstatē:
2.1.Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā nav Pretendenta apliecinājums atbilstoši
instrukcijas 2.formai par to, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu
likuma 8.1 panta piektajā daļā minētie izslēgšanas noteikumi;
2.2.Atbilstoši fakta konstatējumam, Komisija atzīst, ka pretendents nav iesniedzis
instrukcijas 7.2.4. punktā minēto dokumentu, līdz ar ko Pretendents neatbilst
kvalifikācijas prasībām un ir izslēdzams no turpmākās vērtēšanas.

3. Izskatot Pretendenta SIA „R.A.S.A. un Ko” iesniegto piedāvājumu, Komisija konstatē,
ka Pretendents atbilst dokumentācijas noformēšanas un kvalifikācijas prasībām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolemj:
4. Slēgt piegādes un uzstādīšanas līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām
prasībām - SIA „R.A.S.A. un Ko” ar līgumcenu LVL 5455,53 (pieci tūkstoši četri
simti piecdesmit pieci lati un 53 santīmi), bez PVN;
5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par
Komisijas pieņemto lēmumu.
6. Paziņojumu par noslēgto līgumu publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
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