SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIELAIS DZINTARS”
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401
IEPIRKUMA KOMISIJAS
LĒMUMS Nr.5
Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
„Par saimniecības preču un sadzīves ķīmijas piegādi”
(iepirkuma identifikācijas numurs: LielaisDzintars 2017/6)
Liepājā,

2017.gada 27.martā

Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Lielais Dzintars” 2016.gada 5.septembra rīkojumu Nr.62, šādā
sastāvā:
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:
Aldis Kaupa - SIA “Lielais Dzintars” valdes loceklis
Iepirkuma komisijas locekļi:
Zaiga Lediņa - SIA “Lielais Dzintars” galvenā grāmatvede
Dace Miče - SIA “Lielais Dzintars” juriste

Iepirkuma procedūras veids:
Iepirkuma
izsludināšanas
(www.iub.gov.lv)

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
kārtībā.
datums 20.02.2017.

Pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numurs, piedāvātās līgumcenas

Pretendenta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

SIA “BG”
SIA “ANITRA”

40003148160
50003045201

Piedāvātā līgumcena par
apjomu mēnesī, EUR, bez
PVN
992,15
978,00

Noraidītie pretendenti (ja tādi ir) un to noraidīšanas iemesli)
SIA “ANITRA” (50003045201)

Pretendenta piedāvājuma 1. pozīcijā prece nav izgatavota no
jaunšķierdas, nav izgatavota pēc BATB tehnoloģijas, neatbilst
izmēra prasībām, kur pieļaujamā amplitūda ir ±0,5cm;
Piedāvājuma 2.pozīcijā prece nav izgatavota no jaunšķierdas,
nav izgatavota pēc BATB tehnoloģijas;
Piedāvājuma 7.pozīcijā neatbilst tīrīšanas līdzekļa pH līmenis
(prasība pH ~ 7-8, piedāvājumā pH ~ 9);
Piedāvājuma 8.pozīcija - nav EKO marķējums;
Piedāvājuma 9.pozīcija - neatbilst tīrīšanas līdzekļa pH līmenis
(prasība pH ~ 4, piedāvājumā pH ~ 7);

Piedāvājuma 10.pozīcija - nav norādīta ziepju koncentrācija
līdzeklī (prasība vairāk kā 15%);
Piedāvājuma 11.pozīcija - neatbilst tīrīšanas līdzekļa pH līmenis
(prasība pH ~ 8, piedāvājumā pH ~ 9);
Piedāvājuma 12.pozīcija – neatbilst mopa platums 40 cm
(prasība 50 cm), norādīts, ka mopu var mazgāt līdz 500 reizēm
(prasība līdz 1000 reizēm), piedāvātais mops nav kabatu mops;
Piedāvājuma 13 (1).pozīcija – neatbilst tīrīšanas līdzekļa tilpums
750 ml (prasība 1l);
Piedāvājuma 13 (2).pozīcija – neatbilst mopa turētāja izmērs, kas
paredzēts 40 cm mopiem (prasība 50 cm mopiem).
Nav pievienotas paraugu datu lapas (produkta informācijas
lapas).
Iesniegtais paraugs 12.pozīcijā “Divpusējs mikrošķiedras kabatu
mops ar bārkstīm” – mops nav kabatu mops; 13.pozīcijā “Mopa
turētājs divpusējiem kabatu mopiem” – mopa turētājs nav
paredzēts kabatu mopiem.
Pretendenta piedāvājums neatbilst iepirkuma prasībām.
Uzvarētāja salīdzinošās
priekšrocības:

Tehniskai specifikācijai atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu
bez PVN

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 8 429,75 EUR (astoņi
tūkstoši četri simti divdesmit deviņi euro un 75 centi), 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

