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Ziņojums par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma daļā Nr. 2, Nr.3, Nr.5 un Nr.6 
iepirkumam Mūzikas instrumentu iegāde  

 

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

Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/10 

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

Līguma priekšmets 
Iepirkuma priekšmets ir mūzikas instrumentu iegāde  
 

Iepirkumam ir 6 (sešas) iepirkuma daļas 

Iepirkuma daļa Nr.1 Stīgu instrumenti 
     

Čells, 
Vijole ¾, 
Koncertlociņš.	

Iepirkuma daļa Nr.2 Pūšamie instrumenti 

Kornete, 
Flauta, 
Trombons, 
Trompete, 
Oboja, 
Klarnete, 
Soprāna saksofons, 
Bastrombons, 
Flīgelhorns. 

Iepirkuma daļa Nr.3 Sitamie instrumenti 
Marimba. 

 

Iepirkuma daļa Nr.4 Taustiņinstrumenti 
Digitālās klavieres. 

 

Iepirkuma daļa Nr.5 Digitālās klavieres 
Digitālās klavieres. 

 

Iepirkuma daļa Nr.6 Alta trombons 
Alta trombons. 

 

Līguma izpildes termiņš 

Iepirkuma daļās no Nr. 1 līdz Nr. 4 norādītie mūzikas instrumenti 
jāpiegādā iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) 
kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža. 
Iepirkuma daļās no Nr. 5 un  Nr. 6 norādītie mūzikas instrumenti 
jāpiegādā iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) 
kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža. 
 

CPV kods 

37313000-5 Stīgu instrumenti; 7313400-9 Vijoles; 37313800-3 
Čelli. 
37321300-7 Stīgu instrumentu piederumi. 
37314000-2 Pūšamie instrumenti; 37312200-0 Tromboni; 
37312100-9 Trompete; 37314320-1 Flautas; 37314310-8 
Kornetes; 37314100-3 Klarnetes; 37314200-4 Obojas 
37316000-6 Sitamie instrumenti;  
37311000-1 Taustiņinstrumenti.; 
37315100-0 Sintezatori;  
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37312200-0 Tromboni 
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts 
www.iub.gov.lv 14.07.2017. 

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 

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

 Pretendents  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām) ir izpildījis vismaz  3 (trīs) līgumus, kuru ietvaros pretendents piegādājis mūzikas instrumentus.  (Pieredzi 
pierāda un apliecina pozitīvas atsauksmes no attiecīgo līgumu pasūtītājiem.) 

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 iesniegšanas vieta, datums, laiks 
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV – 3401 
25.07. 2017. plkst. 12.00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV – 3401 
25.07. 2017. plkst. 12.00 

Pretendentu saraksts iepirkuma 
daļā Nr. 2 reģistrācijas Nr. Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā 

Nr.2 EUR, bez PVN 
SIA “RDL”    40003215103 14136.00 
SIA “Sound   Factory” 
 40103974186 15199.00 

SIA “VALDARIO”    40003496356 14610,76 (14610.79) 
 
Iepirkuma komisijas lēmums 
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr.2 Pūšamie instrumenti SIA “RDL”   (40003215103)  
par līguma summu 14136.00 EUR, bez PVN. 
 
Pretendentu saraksts iepirkuma 
daļā Nr. 3 reģistrācijas Nr. Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā 

Nr.3 EUR, bez PVN 
SIA “DIOGENS audio”    
 43203002997 2177,24 (2117.24) 

SIA “RDL”    40003215103 1820.00 
SIA “Sound   Factory” 
 40103974186 2179.00 

SIA “VALDARIO”    40003496356 2450.17 
Iepirkuma komisijas lēmums 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma daļā Nr.3 Sitamie instrumenti SIA “RDL”   (40003215103)  
par līguma summu 1820.00 EUR, bez PVN. 
Pretendentu saraksts iepirkuma 
daļā Nr. 5 reģistrācijas Nr. Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā 

Nr.5 EUR, bez PVN 
SIA “DIOGENS audio”    
 43203002997 Iesniegts piedāvājums 
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SIA “RDL”    40003215103 Iesniegts piedāvājums 
SIA “Sound   Factory” 
 40103974186 Iesniegts piedāvājums 

SIA “VALDARIO”    40003496356 Iesniegts piedāvājums 
Pretendentu saraksts iepirkuma 
daļā Nr. 6 reģistrācijas Nr. Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā 

Nr.6 EUR, bez PVN 
SIA “DIOGENS audio”    
 43203002997 Iesniegts piedāvājums 

SIA “RDL“   40003215103 Iesniegts piedāvājums 
Iepirkuma komisijas lēmums 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, Komisija nolemj pārtraukt iepirkumu 
iepirkuma daļās Nr.5 un Nr.6  ņemot vērā to, ka iepirkuma daļā Nr.5 un  iepirkuma daļā Nr.6 visu pretendentu 
iesniegtie piedāvājumi iepirkumam "Mūzikas instrumentu iegāde" (LMMDV 2017/10) pārsniedz pasūtītāja finanšu 
iespējas, (saskaņā iepriekš veikto cenu aptauju budžetā iepirkuma daļā Nr.5 un iepirkuma daļā Nr.6 šim mērķim 
paredzēti 3000.00 euro). Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskola” plāno atkārtoti izsludināt iepirkumu par digitālo klavieru un alta trombona iepirkumu. Aicinām sekot līdzi 
informācijai   (http://www.lmmdv.edu.lv/iepirkumi). 

Pārbaudot SIA “DIOGENS audio” reģ. Nr. 43203002997, komisija konstatēja, ka pretendents Finanšu piedāvājumā 
iepirkuma daļai Nr.3  līguma summu EUR bez PVN ir norādījis 2177,24, bet tehniskā specifikācija/tehniskais 
piedāvājums iepirkuma daļai Nr.3 kolonā vienības cenu EUR bez PVN ir norādījis 2117,24. Ņemot vērā kļūdaini 
norādītās summas, būtu nepieciešams precizēt, kura no piedāvātām līguma summām ir pareizā, bet ņemot vērā to, ka 
tas neietekmē rezultātu, minētā informācija netiek precizēta. 
Pārbaudot SIA “VALDARIO” reģ. Nr. 40003496356, komisija konstatēja, ka pretendents Finanšu piedāvājumā 
iepirkuma daļai Nr.2  līguma summu EUR bez PVN ir norādījis 14610,76, bet tehniskā specifikācija/tehniskais 
piedāvājums iepirkuma daļai Nr.2 kolonā kopā vienības cenu EUR bez PVN ir norādījis 14610,79. Ņemot vērā kļūdaini 
norādītās summas, būtu nepieciešams precizēt, kura no piedāvātām līguma summām ir pareizā, bet ņemot vērā to, ka 
tas neietekmē rezultātu, minētā informācija netiek precizēta. 
 

Pārbaudot pretendenta SIA “Sound   Factory” reģ. Nr. 40103974186 piedāvājumu Komisija konstatēja, ka 
pretendents piedāvājumā, atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.8.punktam, ir iesniedzis pieredzi par iepriekšējo trīs 
gadu laikā (2016., 2016., 2017.) veiktajām iepirkuma piegādēm, bet nav pievienojis nevienu atsauksmi,  kas 
apliecina un pierāda norādīto pieredzi, kā tas prasīts nolikuma 3.8.b) punktā.  Turklāt viena no pieredzēm ir par 
apskaņošanas aparatūras piegādi.  Līdz ar to pretendents nav ievērojis nolikuma 3.8.p. noteikto prasību 
(Pretendents  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām) ir izpildījis vismaz  3 (trīs) līgumus, kuru ietvaros pretendents piegādājis mūzikas instrumentus. 
Pieredzi pierāda un apliecina pozitīvas atsauksmes no attiecīgo līgumu pasūtītājiem.). 
 Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 8.pielikuma “Vērtēšanas nosacījumi” 13.punktu [Konstatējot piedāvājuma 
neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un 
neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā.], Komisija izslēdz  pretendentu no turpmākas dalības 
iepirkumā iepirkuma daļās Nr.2; Nr.3; Nr.4; Nr.5.  

Iepirkumu komisijas lēmuma  
pieņemšanas datums    01.08.2017. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks    Liepāja, 2017. gada  3.augustā 
 
 

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


