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Ziņojums par iepirkuma rezultātiem   
iepirkumam “Ierakstu studijas aprīkojuma piegāde” (LMMDV 2017/20) 

Pasūtītājs 
PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 
Reģistrācijas Nr. 90010944679 
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV - 3401 

Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/20 

Iepirkuma veikšanas kārtība Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem 

Līguma priekšmets 
Iepirkuma priekšmets ir ierakstu studijas aprīkojuma piegāde 
 

Iepirkumam ir 1 (viena) iepirkuma daļa 

Iepirkuma priekšmets ir ierakstu studijas 
aprīkojuma piegāde atbilstoši tehniskās 
specifikācijas (nolikuma 4. pielikums) 
prasībām. 
 

  Ierakstu studijas aprīkojums: 
ü Trīs joslu skaļruņu sistēmas studijas monitors komplekts 

(pāris); 
ü Kondensatoru mikrofonu pāris (matched pair); 
ü Aktīvās skandas; 
ü Skandu pastiprinātājs ģitārai; 
ü Skandu pastiprinātājs basģitārai; 
ü Kondensatora mikrofons vokālam; 
ü Dinamiskais mikrofons vokālam un runai; 
ü Dinamiskais mikrofons instrumentiem; 
ü Piespraužamo mikrofonu komplekts; 
ü Mikrofons; 
ü Mikrofona turētājs; 
ü Datorprogrammatūra Kontakt Komplete 11 Ultimate; 
ü Skaņu pults Mackie PROFX16v2 vai ekvivalents; 
ü Digitālā skaņu pults  MIDAS M32 vai ekvivalents; 
ü Mikrafonu lampu priekšpastiprinātājs; 
ü Piespraužams radio mikrofona komplekts (RODE Rodel-

ink Wireless) vai ekvivalents. 
Pretendentiem piedāvājumus jāiesniedz par visu apjomu 

Līguma izpildes termiņš 
Līguma izpildes laiks – iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 30 
(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas 
brīža. 

CPV kods 
32340000-8 Mikrofoni un skaļruņi 
48000000-8 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas 
32343100-0 Skaņas frekvences pastiprinātāji 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts 
www.iub.gov.lv 18.10.2017. 

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 



2 
 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības 
 
Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt 
Pasūtītājam nepieciešamās piegādes. 

Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei, tajā skaitā garantijas servisa 
nodrošināšanai. 

Pretendents  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām) ir izpildījis vismaz  1 (vienu) līdzīgu līgumu. Par līdzīgu līgumu tiks uzskatīts līgums, kura ietvaros pretendents 
piegādājis ierakstu studijas, koncertzāles vai kultūras nama skaņu tehnikas aprīkojumu par līguma summu ne mazāk 
kā  ½ no piedāvātās līgumcenas EUR bez PVN. 
 (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. 
Atkarībā no Pasūtītāja finanšu iespējām, Pasūtītājam ir tiesības samazināt preču apjomu, nemainot vienību cenas, 
un neiegādāties kādu no precēm. 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks 
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV – 3401 
30.10. 2017. plkst. 12.00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV – 3401 
30.10. 2017. plkst. 12.00 

Pretendentu saraksts  reģistrācijas Nr. Piedāvātā kopējā līguma summa 
SIA “MUZ PRO” 41503052039 13682,64 
SIA “BDC Tehnoloģijas”  42103037601 14971,29 
SIA “Rock Distribution”   
 40103206272 13396,00 

 
Iepirkuma komisijas lēmums 
  
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Rock Distribution” reģ.Nr. 40103206272 par kopējo līgumcenu  EUR 
13396,00 bez PVN. 
 
Iepirkumu komisijas lēmuma  
pieņemšanas datums    02.11.2017. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks    Liepāja, 2017. gada 2.novembrī 
 
 

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

 


