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Ziņojums par iepirkuma rezultātiem    

iepirkumam “ Par foto  un video aprīkojuma un servera tehnikas ” 

LMMDV 2017/22 

 

Pasūtītājs 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 

Reģistrācijas Nr. 90010944679 

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV - 3401 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/22 
 

Iepirkuma veikšanas kārtība 
Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

nosacījumiem 

 

Līguma priekšmets 

Iepirkuma priekšmets ir   foto  un video aprīkojuma un servera 

tehnika 

   

 

 

Iepirkumam ir 7 (septiņas) iepirkuma daļas  

 Iepirkuma daļa Nr.1 
Objektīvu un videokameru piegāde  

Iepirkuma daļa Nr.2 
Spoguļkameru piegāde  

Iepirkuma daļa Nr.3 
Kameras piegāde  

Iepirkuma daļa Nr.4 
Fototehnikas trīs asu stabilizatoru piegāde  

Iepirkuma daļa Nr.5 
LED un portatīvo gaismu piegāde  

Iepirkuma daļa Nr.6 
Video monitors/rakstītājs piegāde  

Iepirkuma daļa Nr.7 
Servera tehnikas piegāde  

Līguma izpildes termiņš 

Līguma izpildes laiks – iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 25 

(divdesmitpiecu) dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas 

brīža. 

 

CPV kods 

32333000-6  (Video ierakstīšanas un reproducēšanas 

aparatūra) 

38651000-3 (Fotoaparāti) 

31500000-1 (Apgaismes ierīces un elektriskās spuldzes) 

48820000-2 (Serveri) 

 

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts www.iub.gov.lv 
30.10.2017. 

 

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 

 

http://www.iub.gov.lv/
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Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības  

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

Pasūtītājam nepieciešamās piegādes. 
 

 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) objektīvu vai videokameru 

piegāde līguma izpildē. 
Pieredzi pierāda un apliecina pozitīva atsauksme no attiecīgā līguma pasūtītāja. 
 
Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.2 vismaz 1 (viena) spoguļkameru 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) videokameras 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) foto  vai video tehnikas piegādes 

līgumu izpildē. 
Pieredzi pierāda un apliecina pozitīva atsauksme no attiecīgā līguma pasūtītāja. 
 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.5 vismaz 1 (viena) foto vai video gaismu piegādes 

līgumu izpildē. 
Pieredzi pierāda un apliecina pozitīva atsauksme no attiecīgā līguma pasūtītāja. 
 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.6 vismaz 1 (viena) video tehnikas piegādes līgumu 

izpildē. 

Pieredzi pierāda un apliecina pozitīva atsauksme no attiecīgā līguma pasūtītāja. 
 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.7 vismaz 1 (viena) servera tehnikas piegādes līgumu 

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 

10.11. 2017. plkst. 12.00 

 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks 
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV – 3401 

10.11. 2017. plkst. 12.00 
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Pretendentu saraksts iepirkuma 

daļā Nr. 1  „Objektīvu un 

videokameru piegāde” 

reģistrācijas Nr. 
Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma 

daļā Nr.1 EUR, bez PVN 

 

SIA Sentios    40103868193 10471.26  

SIA Baltijas Foto Serviss    40003245042 10033,00  

SIA Dižtehnika   40103239589 10465,85  

SIA Master Foto   40103189288 10666.00  

 

Iepirkuma komisijas lēmums 

 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr. 1 „Objektīvu un videokameru piegāde”;  SIA Baltijas 

Foto Serviss , reģ.nr. 40003245042  par kopējo līgumcenu 10033.00, neskaitot PVN. 

 

  

Pretendentu saraksts iepirkuma 

daļā Nr. 2 “Spoguļkameru 

piegāde” 

 

reģistrācijas Nr. 
Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma 

daļā Nr.2  EUR, bez PVN 

 

SIA Sentios  40103868193 9950,81  

SIA Baltijas Foto Serviss    40003245042 8729,00  

SIA IB Serviss   40003099113 8027,25  

SIA Master Foto   40103189288 9302.84  

Iepirkuma komisijas lēmums  

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr. 2 “Spoguļkameru piegāde” SIA IB Serviss, reģ.nr. 

40003099113  par kopējo līgumcenu 8027.25, neskaitot PVN.     

 

Pretendentu saraksts iepirkuma 

daļā Nr. 3 “Kameras piegāde” 

 

reģistrācijas Nr. 
Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma 

daļā Nr.3 EUR, bez PVN 

 

SIA Sentios    40103868193 526,11  

SIA Baltijas Foto Serviss  40003245042 405,00  

Iepirkuma komisijas lēmums  

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr. 3 “Kameras piegāde”  SIA Baltijas Foto Serviss , reģ.nr. 

40003245042  par kopējo līgumcenu 405.00, neskaitot PVN. 

 

Pretendentu saraksts iepirkuma 

daļā Nr. 4 “Fototehnikas trīs asu 

stabilizatoru piegāde” 

 

reģistrācijas Nr. 
Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma 

daļā Nr.4 EUR, bez PVN 

 

SIA Sentios  40103868193 1546,83  

SIA Baltijas Foto Serviss   40003245042 1865,00  

SIA Master Foto  40103189288 1552,81  

Iepirkuma komisijas lēmums 
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 Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr. 4 “Fototehnikas trīs asu stabilizatoru piegāde” SIA 

Sentios reģ.nr. 40103868193 -  par kopējo līgumcenu 1546.83, neskaitot PVN. 

 

Pretendentu saraksts 

iepirkuma daļā Nr. 5 

“LED un portatīvo gaismu 

piegāde” 

 

reģistrācijas Nr. 
Piedāvātās kopējās līguma summas 

iepirkuma daļā Nr.5 EUR, bez PVN 

 

SIA Sentios    40103868193 3780,35  

SIA Dižtehnika   40103239589 4286,45  

SIA Master Foto   40103189288 4111,07  

Iepirkuma komisijas lēmums 

 

 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr. 5 “LED un portatīvo gaismu piegāde” SIA Master 

Foto, reģ.nr. 40103189288  -  par kopējo līgumcenu 4111.07, neskaitot PVN. 

 

Pretendentu saraksts 

iepirkuma daļā Nr. 6 

‘’Video monitors/rakstītājs 

piegāde” 

reģistrācijas Nr. 
Piedāvātās kopējās līguma summas 

iepirkuma daļā Nr.6 EUR, bez PVN 

 

SIA Sentios  40103868193 1022.50  

SIA Baltijas Foto Serviss  40003245042 977,00  

SIA Master Foto   40103189288 1037.88  

Iepirkuma komisijas lēmums 

 

 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr. 6 ‘’Video monitors/rakstītājs piegāde”  SIA Baltijas 

Foto Serviss, reģ.nr. 40003245042  par kopējo līgumcenu 977.00, neskaitot PVN. 

 

Pretendentu saraksts 

iepirkuma daļā Nr. 7 

„Servera tehnikas piegāde” 

reģistrācijas Nr. 
Piedāvātās kopējās līguma summas 

iepirkuma daļā Nr.7 EUR, bez PVN 

 

SIA Sentios    40103868193 7499,18  

SIA Lattelecom  40003052786 7029,84  

SIA Baltijas informācijas 

tehnoloģijas  
40003042434 7340,00  

SIA Insert IT   42103061567 7910,00  

Iepirkuma komisijas lēmums 

 

 

SIA Sentios piedāvātajam NAS cietam diskam modelim SEAGATE ST10000VX0004 neatbilst   

iepirkuma izvirzītā parametra maksimālais datu blīvums pārsniedz pieļaujamo 816Gb – līdz ar to komisija 

konstatē, ka pretendenta piedāvājums iepirkuma daļā Nr.7  neatbilst  nolikumā izvirzītajai tehniskās 

specifikācijas/tehniskais piedāvājums prasībām. 
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SIA Lattelecom piedavāto NAS cieto disku specifikācija neatbilst izvirzītajai prasībai, jo punktā -  

maksimālais datu blīvums pieļaujams 816Gb/s, bet piedavāts tiek 867Gb/s – komisija konstatē, ka 

pretendenta  piedāvājums iepirkuma daļā Nr.7 neatbilst nolikuma izvirzītajām tehniskās 

specifikācijas/tehniskais piedāvājums prasībām. 

SIA Baltijas informācijas tehnoloģijas skaidrojumā par NAS cieto disku Firmware atbilstību izvirzītajai 

NASware 3.0 versijai, piedāvātie cietie diski neatbilst izvirzītai NASware 3.0 prasībai. Komisija konstatē -    

neatbilst nolikuma izvirzītajām tehniskās specifikācijas/tehniskais piedāvājums prasībām iepirkuma daļā 

Nr.7. 

 

  

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr. 7 „Servera tehnikas piegāde” SIA Insert IT, reģ.Nr. 

42103061567 par kopējo līgumcenu 7910.00, neskaitot PVN. 

 

Iepirkumu komisijas lēmuma  

pieņemšanas datums 

2017.gada 27.novembris 

 

 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks 

 

2017.gada 27.novembris 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                Smaida Rubeze 

 

 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas” saimnieciskās struktūrvienības vadītāja Ilzīte 

Kontaute 26532450;  Ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv  
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