SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIELAIS DZINTARS”
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401
IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS Nr.18
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
„Par saimniecības preču un sadzīves ķīmijas piegādi”
(iepirkuma identifikācijas numurs: LielaisDzintars 2016/12)
Liepājā,

2016.gada 20.jūnijā

Iepirkuma komisija, kas izveidota ar SIA “Lielais Dzintars” 2016.gada 14.janvāra rīkojumu
Nr. 21, šādā sastāvā:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
Aldis Kaupa - SIA “Lielais Dzintars” ēku ekspluatācijas
un aprīkojuma nodrošināšanas inženieris
Iepirkuma komisijas locekļi:
Imants Auznieks - SIA “Lielais Dzintars” iekārtu ekspluatācijas
inženieris
Zaiga Lediņa - SIA “Lielais Dzintars” galvenā grāmatvede
Dace Miče - SIA “Lielais Dzintars” juriste
Iepirkuma komisijas sastāvs mainīts ar SIA “Lielais Dzintars” 2016.gada 17.maija rīkojumu
Nr.24. No komisijas sastāva izslēgts Imants Auznieks.
Pieaicinātie eksperti:
Eva Ciekurze - Liepājas pilsētas domes Publisko iepirkumu
daļas vadītāja
Iepirkuma procedūras veids:

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

Iepirkuma izsludināšanas datums 21.04.2016.
(www.iub.gov.lv)
Pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numurs, piedāvātās līgumcenas

SIA “SELDING”
SIA “BG”
SIA “MERIDA-LATVIJA”

Reģistrācijas
Nr.
40003684081
40003148160
40003681850

SIA “ANITRA”

50003045201

Pretendenta nosaukums

Piedāvātā līgumcena par apjomu
mēnesī, EUR, bez PVN
1068,06
1537,93
846,10 (948,51 pēc aritmētiskās
kļūdas labojuma)
1130,35

Noraidītie pretendenti (ja tādi ir) un to noraidīšanas iemesli)

SIA “SELDING” (40003684081)

Iesniegtie paraugi 2.pozīcijā “Tualetes papīrs (salvetes)”
(atlocītas loksnes izmērs neatbilst prasītajam, salvete ir
mazāka par specifikācijā noteikto, nav identificējama
produktam un datu lapas atbilstība), 11.pozīcijā “Koka
grīdu intensīvas tīrīšanas līdzeklis” (līdzeklim nav EKO
marķējuma, pievienotais ekoloģijas sertifikāts ir
pašdeklarācija – paša ražotāja izteikts apgalvojums par
produkta īpašībām un nav pielīdzināms sertifikātam –
dokumentam, kuru izdod atzīta trešā persona pēc veiktu
pārbaužu rezultātiem), kā arī 32.pozīcijā “Logu
mazgāšanas komplekts” (Komplektā ietvertais kāts nav 3daļīgs, nepieņemamas kvalitātes – kustīgs savienojuma
vietās jau uz pārbaudes brīdi) neatbilst iepirkuma
nolikumā izvirzītajām prasībām. Par 33.pozīciju “Salvetes
eļļota parketa sausai uzkopšanai” un 34.pozīciju “Salvetes
eļļota parketa sausai uzkopšanai” iesniegti paraugi, kas
atbilst vienādām tehniskajām prasībām – 34.pozīcijai. Nav
iesniegts paraugs, kas atbilst 33.pozīcijas tehniskajām
prasībām – salvetes eļļota parketa sausai uzkopšanai, kas
nav impregnētas.

SIA “MERIDA-LATVIJA”
(40003681850)

Līdz noteiktā termiņa beigām pretendentus nav iesniedzis
visus prasītos paraugus (nav iesniegti paraugi 33.un
34.pozīcijai), kā arī pārbaudot iesniegtos preču paraugus,
Komisija konstatēja, ka piedāvājums 12.pozīcijā
“Divpusējs mikrošķiedras kabatu mops ar bārkstīm”
(mops nav divpusējs ar bārkstīm), kā arī piedāvājums
32.pozīcijā “Logu mazgāšanas komplekts” (nav pilns
prasītais komplekts, kvalitāte nepieņemama) neatbilst
iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.

SIA “ANITRA” (50003045201)

Piedāvājumā nav iekļautas pozīcijas Nr.13 un Nr.14. Tā
kā iepirkumam nav noteiktas iepirkuma daļas un līgumu
paredzēts piešķirt par visu apjomu, piedāvājums neatbilst
iepirkuma prasībām.

Uzvarētāja salīdzinošās
priekšrocības:

Tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar
zemāko cenu, salīdzinoši īsāku darbu izpildes termiņu.

Iepirkumu komisijas lēmums:
piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “BG” (40003148160) par saimniecības preču un
sadzīves ķīmijas piegādēm uz 12 (divpadsmit) mēnešiem par kopējo līgumcenu līdz EUR 18
455,16, neskaitot PVN.
Komisijas lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
SIA “Lielais Dzintars”
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētājs

A.Kaupa

Lēmumu sagatavoja

D.Miče
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