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Ziņojums par iepirkumu 

“ Par datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegādi” 

Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma 

procedūru 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 

Reģistrācijas Nr. 90010944679 

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV - 3401 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/15 
 

Iepirkuma procedūras veids 
Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

nosacījumiem 

 

Līguma priekšmets 

Datortehnikas, televizoru, fototehnikas un printeru piegāde 

Iepirkumam ir 5 (piecas) iepirkuma daļas: 

Iepirkuma daļa Nr.1 “Datortehnikas piegāde”; 

Iepirkuma daļa Nr.2 “Datoru piegāde”; 

Iepirkuma daļa Nr.3 “Televizoru piegāde”; 

Iepirkuma daļa Nr.4 “Fototehnikas piegāde”; 

Iepirkuma daļa Nr.5 “Printeru piegāde”. 

 

Līguma izpildes termiņš 

Iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 25 (divdesmit piecu) dienu 

laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža. 

 

CPV kods 

30200000-1 (Datoru iekārtas un piederumi) 

48000000-8 (Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas) 

30213200-7 (Planšetdatori) 

32324000-0 (Televizori) 

38651000-3 (Fotoaparāti) 

 

 

Paziņojums par līgumu publicēts 

www.iub.gov.lv 
04.10.2017.  

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas”  direktores    

rīkojums Nr.1-10/1; 02.01.2017. 

 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

Smaida Rubeze 

Iveta Vīksne 

Māris Kūlis 

Ilzīte Kontaute 

   

Piedāvājumu vērtēšanā pieaicinātie 

eksperti 

Ritvars Sproģis – informācijas 

vadības speciālists 

  

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības  

Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt 

Pasūtītājam nepieciešamās piegādes. 

 

http://www.iub.gov.lv/
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Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām) ir pieredze: 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.1: vismaz 1 (viena) datortehnikas piegādes līguma 

izpildē. 

Pieredzi pierāda un apliecina pozitīva atsauksme no attiecīgā līguma pasūtītāja. 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.2: vismaz 1 (viena) datoru piegādes līguma izpildē. 

Pieredzi pierāda un apliecina pozitīva atsauksme no attiecīgā līguma pasūtītāja. 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.3: vismaz 1 (viena) televizoru piegādes līguma 

izpildē. 

Pieredzi pierāda un apliecina pozitīva atsauksme no attiecīgā līguma pasūtītāja. 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.4: vismaz 1 (viena) fototehnikas piegādes līguma 

izpildē. 

Pieredzi pierāda un apliecina pozitīva atsauksme no attiecīgā līguma pasūtītāja. 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.5: vismaz 1 (viena) printeru piegādes līguma izpildē. 

Pieredzi pierāda un apliecina pozitīva atsauksme no attiecīgā līguma pasūtītāja. 

 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšanas kārtība 
 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski 

visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. 

 

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par 

nepamatoti lētu. 

 

Komisija, objektīvu iemeslu dēļ, ir tiesīga lemt par apjoma izmaiņām un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu par 

izmainītu apjomu, nemainot pretendenta piedāvātās vienību cenas. 

 

Piedāvājumu atvēršanas dienā Komisija salīdzinās piedāvātās līgumcenas ar Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamo 

informāciju. Gadījumā, ka cenas Elektronisko iepirkumu sistēmā būs zemākas, nekā pretendentu piedāvātās, Komisija 

nepiešķirs līguma slēgšanas tiesības nevienam no pretendentiem un Pasūtītājs iegādāsies preces Elektronisko 

iepirkumu sistēmā. 

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks 

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV – 3401 

16.10. 2017. plkst. 12.00 

 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks 

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV – 3401 

16.10. 2017. plkst. 12.00 

 

Pretendentu saraksts iepirkuma daļai Nr.1 

 “ Datortehnikas piegāde” 

(nosaukums, reģistrācijas numurs) 

Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN 

  

 



3 

 

Sia “Baltic Mobile” reģ.nr.40003796876 

 
18685,00 

 

SIA SKOG reģ.nr. 40103475083 

 
Nav iesniegts piedāvājums 

 

SIA “TelCom” reģ.nr. 40003899464 

 
16459,09 

 

SIA “Sentios” reģ.nr. 40103868193 

 
Nav iesniegts piedāvājums 

 

SIA “LDC Datortehnika” reģ.nr. 

42103048408 

17908,04 

Labota aritmētiska kļūda 17907,53 

 

“INSERT IT” SIA reģ.nr. 42103061567 

 
16260,00 

 

AS “Capital” reģ.nr. 40003088497 

 
18068,93 

 

Pretendentu saraksts iepirkuma daļai Nr.2 

“Datoru piegāde " 

(nosaukums, reģistrācijas numurs) 

Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN 

 

Sia “Baltic Mobile” reģ.nr.40003796876 

 
6440.00 

 

SIA SKOG reģ.nr. 40103475083 

 
Nav iesniegts piedāvājums 

 

SIA “TelCom” reģ.nr. 40003899464 

 
5817,00 

 

SIA “Sentios” reģ.nr. 40103868193 

 
6703,90 

 

SIA “LDC Datortehnika” reģ.nr. 

42103048408 
6068,48 

 

“INSERT IT” SIA reģ.nr. 42103061567 

 
3047,00 

 

AS “Capital” reģ.nr. 40003088497 

 
5782,66 

 

Pretendentu saraksts iepirkuma daļai Nr.3 

“ Televizoru piegāde " 

(nosaukums, reģistrācijas numurs) 

Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN 

 

Sia “Baltic Mobile” reģ.nr.40003796876 

 
1903.00 

 

SIA SKOG reģ.nr. 40103475083 

 
2792,00 

 

SIA “TelCom” reģ.nr. 40003899464 

 
1896,90 

 

SIA “Sentios” reģ.nr. 40103868193 

 
2617,00 

 

SIA “LDC Datortehnika” reģ.nr. 

42103048408 
1966,65 

 

“INSERT IT” SIA reģ.nr. 42103061567 

 
1780.00 

 

AS “Capital” reģ.nr. 40003088497 

 
1779.02 

 

Pretendentu saraksts iepirkuma daļai Nr.4 

“ Fototehnikas piegāde " 

(nosaukums, reģistrācijas numurs) 

Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN 
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Sia “Baltic Mobile” reģ.nr.40003796876 

 
2795.00 

 

SIA SKOG reģ.nr. 40103475083 

 

2375,00  

(Piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām)  

 

SIA “TelCom” reģ.nr. 40003899464 

 
Nav iesniegts piedāvājums 

 

SIA “Sentios” reģ.nr. 40103868193 

 
2988,70 

 

SIA “LDC Datortehnika” reģ.nr. 

42103048408 
Nav iesniegts piedāvājums 

 

“INSERT IT” SIA reģ.nr. 42103061567 

 
2670,00 

 

AS “Capital” reģ.nr. 40003088497 

 
2737,80 

 

Pretendentu saraksts iepirkuma daļai Nr.5 

“ Printeru piegāde" 

(nosaukums, reģistrācijas numurs) 

Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN 

 

Sia “Baltic Mobile” reģ.nr.40003796876 

 
1105,00 

 

SIA SKOG reģ.nr. 40103475083 

 
960,00 

 

SIA “TelCom” reģ.nr. 40003899464 

 
Nav iesniegts piedāvājums 

 

SIA “Sentios” reģ.nr. 40103868193 

 
969,54 

 

SIA “LDC Datortehnika” reģ.nr. 

42103048408 
902,16 

 

“INSERT IT” SIA reģ.nr. 42103061567 

 
Nav iesniegts piedāvājums 

 

AS “Capital” reģ.nr. 40003088497 

 
937,02 

 

Iepirkumu komisijas lēmums 
 

Pamatojoties uz   nolikuma 4.3.punktu [Komisija, objektīvu iemeslu dēļ, ir tiesīga lemt par apjoma izmaiņām un līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu par izmainītu apjomu, nemainot pretendenta piedāvātās vienību cenas.], iepirkuma daļā 

Nr.1 “Datortehnikas piegāde” komisija nolēma veikt šādas izmaiņas apjomā: 

1) Samazināt skaitu Dators Nr.1 no 3gabali uz 2 gabali; 

2) Atstāt skaitu nemainīgu Dators nr.2 (video apstrādes dators) 4 gabali; 

3) Samazināt monitoru skaitu  no 2 gabali uz 0 gabali. 
 

 

Pretendentu saraksts 

iepirkuma daļai Nr.1 

 “ Datortehnikas piegāde” 
(nosaukums, reģistrācijas 

numurs) 

Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez 

PVN 

Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, 

bez PVN pēc apjoma izmaiņām 
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Sia “Baltic Mobile” 
reģ.nr.40003796876 

18685,00 14390.00 
 

SIA SKOG reģ.nr. 
40103475083 

 

Nav iesniegts piedāvājums Nav iesniegts piedāvājums 

 

SIA “TelCom” reģ.nr. 
40003899464 

 

16459,09 12702.82 

 

SIA “Sentios” reģ.nr. 
40103868193 

 

Nav iesniegts piedāvājums Nav iesniegts piedāvājums 

 

SIA “LDC Datortehnika” 

reģ.nr. 42103048408 

17908,04 

Labota aritmētiska kļūda 17907,53 
14185.78 

 

“INSERT IT” SIA reģ.nr. 
42103061567 

 

16260,00 12760.00 

 

AS “Capital” reģ.nr. 
40003088497 

 
18068,93 14281.54 

 

Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu un līguma summa  

   Piešķirt  līguma slēgšanas tiesības :  

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr. 1 

“Datortehnikas piegāde”  “INSERT IT” SIA reģ.nr. 

42103061567 par izmainītu apjomu par kopējo līgumcenu 

EUR 12760.00, neskaitot PVN.  

2. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr. 2 

“Datoru piegāde” “INSERT IT” SIA reģ.nr. 42103061567 

par kopējo līgumcenu EUR 3047,00, neskaitot PVN.  

3. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr. 3 “ 

Televizoru piegāde” AS “Capital” reģ.nr. 40003088497   

par kopējo līgumcenu EUR 1779,02, neskaitot PVN.  

4. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr. 4 “ 

Fototehnikas piegāde” “INSERT IT” SIA reģ.nr. 

42103061567 par kopējo līgumcenu EUR 2670,00 

neskaitot PVN.  

5. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr. 5 

“Printeru piegāde” SIA “LDC Datortehnika” reģ.nr. 

42103048408 par kopējo līgumcenu EUR 902,16, 

neskaitot PVN.  

 

 

Iepirkumu komisijas lēmuma  

pieņemšanas datums 
   27.10.2017. 

 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks    Liepāja, 2017.gada 27.oktobrī 
 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja       S.Rubeze 

 
 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas” saimnieciskās struktūrvienības vadītāja Ilzīte Kontaute 26532450;  Ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv  
 

 

mailto:Ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv
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