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Ziņojums par iepirkuma rezultātiem   
iepirkumam Par šujmašīnu un gravēšanas iekārtas piegādi ar uzstādīšanu LMMDV 2017/17 

 

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

Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2017/17 

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

Līguma priekšmets 
Iepirkuma priekšmets ir   šujmašīnu un gravēšanas iekārtas piegāde ar 
uzstādīšanu 
 

Iepirkumam ir 6 (sešas) iepirkuma daļas 

 Iepirkuma daļa Nr.1 

     
 
Šujmašīnas piegāde 

	

Iepirkuma daļa Nr.2 Šujmašīnas (izšūšanai) piegāde 
	

Iepirkuma daļa Nr.3 
Šujmašīnas (overloks) piegāde 

	

Iepirkuma daļa Nr.4 
Gravēšanas iekārtas piegāde 

	

Iepirkuma daļa Nr.5 
Šujmašīnas (ādas, apavu, somu, mēbeļu šūšanai) piegāde 

	

Iepirkuma daļa Nr.6 
Šujmašīnas piegāde 

	

Līguma izpildes termiņš 
Līguma izpildes laiks – 30 kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma 
noslēgšanas brīža 

CPV kods 
42715000-1 Šujmašīnas 
42610000-5 Darbgaldi, kas darbojas ar lāzeru, un daudzfunkcionāli 
darbgaldi. 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts 
www.iub.gov.lv 09.10.2017. 

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 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības 
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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. 
 Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) 
ir pieredze vismaz viena līdzīga* līguma izpildē. 
  
*Par līdzīgu pieredzi atzīst viena līguma ietvaros veiktu šujmašīnas piegādi par  līguma summu 
 ne mazāk kā  ½ no piedāvātās līgumcenas EUR bez PVN uz iepirkumu daļu Nr.1.  
 
*Par līdzīgu pieredzi atzīst viena līguma ietvaros veiktu šujmašīnas piegādi par  līguma summu ne mazāk kā  ½ puse no piedāvātās 
līgumcenas EUR bez PVN uz iepirkumu daļu Nr.2. 
 
 *Par līdzīgu pieredzi atzīst viena līguma ietvaros veiktu šujmašīnas piegādi par  līguma summu ne mazāk kā   ½ puse no piedāvātās 
līgumcenas EUR bez PVN uz iepirkuma daļu Nr.3. 
 
*Par līdzīgu pieredzi atzīst viena līguma ietvaros veiktu gravēšanas iekārtas piegādi par  līguma summu ne mazāk kā  ½ puse no 
piedāvātās līgumcenas EUR bez PVN uz iepirkumu daļu Nr.4. 
 
 *Par līdzīgu pieredzi atzīst viena līguma ietvaros veiktu šujmašīnas (ādas, apavu, somu, mēbeļu šūšanai) piegādi par līguma summu 
ne mazāk kā   ½ puse no piedāvātās līgumcenas EUR bez PVN uz iepirkuma daļu Nr.5. 
 
*Par līdzīgu pieredzi atzīst viena līguma ietvaros veiktu šujmašīnas piegādi par līguma summu ne mazāk kā   ½ puse no piedāvātās 
līgumcenas EUR bez PVN uz iepirkuma daļu Nr.6 
 

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 katrā daļā atsevišķi, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, 
nav atzīts par nepamatoti lētu. 
Komisijai ir tiesības piešķirt līguma slēgšanas tiesības arī tikai vienā vai divās vai trijās vai četrās iepirkuma daļās. 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks 
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV – 3401 
20.10. 2017. plkst. 12.00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV – 3401 
20.10. 2017. plkst. 12.00 

Pretendentu saraksts iepirkuma 
daļā Nr. 1 “Šujmašīnas piegāde” reģistrācijas Nr. Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā 

Nr.1 EUR, bez PVN 
 Sia “Sonika”    
 

40103065753   353,72 

Sia “Sentios”  un 
UAB “Sentios” 

40103868193 
302597426 450,00 

 
Iepirkuma komisijas lēmums 
  

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļa Nr.1 „Šujmašīnas piegāde” SIA	„Sentios”	reģ.Nr.40103868193	
un	UAB	„Sentios”	reģ.Nr.	302597426,	par kopējo līgumcenu  EUR 450.00 bez PVN.	
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Pretendentu saraksts iepirkuma 
daļā Nr. 2 “Šujmašīnas (izšūšanai) 
piegāde” 
 

reģistrācijas Nr. Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā 
Nr.2 EUR, bez PVN 

 Sia “Sonika”    
 40103065753  5935,54 

Sia “Sentios”  un 
UAB “Sentios” 
 
 

40103868193 
302597426 

 
6888,00 

Iepirkuma komisijas lēmums 
 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļa Nr.2  „Šujmašīnas (izšūšanai) piegāde” SIA “Sonika” (40103065753)   
par kopējo līgumcenu  EUR 5935.54 bez PVN. 

     
Pretendentu saraksts iepirkuma 
daļā Nr. 3 “Šujmašīnas (overloks) 
piegāde” 
 

Reģistrācijas Nr. Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā 
Nr.3 EUR, bez PVN 

Sia “Sentios”  un 
UAB “Sentios” 
 

40103868193 
302597426 

 
897.00 

Iepirkuma komisijas lēmums 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļa Nr.3 „Šujmašīnas (overloks) piegāde” SIA „Sentios” 
reģ.Nr.40103868193 un UAB „Sentios” reģ.Nr. 302597426, par kopējo līgumcenu  EUR 897.00 bez PVN. 
 

Pretendentu saraksts iepirkuma daļā 
Nr. 4 “Gravēšanas iekārtas piegāde” 
 

Reģistrācijas Nr. Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā 
Nr.4 EUR, bez PVN 

Sia “Sentios”  un 
UAB “Sentios” 
 

40103868193 
302597426 

 
 4543.00 

Sia RVD Machinery       
 

     42103068512 4610,00 

Izskatot Sia RVD Machinery reģ.nr. 42103068512 piedāvājumu iepirkuma daļai Nr.4, komisija konstatēja 
pretendenta piedāvājuma neatbilstību  Nolikuma 11.pielikuma Prasības piedāvājumu noformēšanai izvirzītajām 
prasībām.   
Saskaņā ar Nolikuma 12.pielikuma 13.punktu - Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, 
Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā 
izvērtēšanas posmā. Komisija konstatēja, ka pretendents nav iesniedzis Informāciju par iepriekšējo pieredzi, kā 
tas tiek prasīts nolikuma 3.9.punktā, kas apliecinātu pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdzīgu pieredzi. 
Komisija nolēma izslēgt pretendentu  no turpmākas piedāvājumu izvērtēšanas, pamatojoties uz tā neatbilstību 
nolikuma 12.pielikuma 13.punktam. 
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Pārbaudot SIA „Sentios” reģ.Nr.40103868193 un UAB „Sentios” reģ.Nr. 302597426, piedāvājumu iepirkuma daļai Nr.4 
komisija konstatē, ka pretendents piedāvājumā atbilstoši 3.9.p.ir uzrādījis  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 
2016.gadā un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām)  pieredzi vismaz viena līdzīga  līguma izpildē. 
Taču pārbaudot to, komisija konstatē, ka tā neatbilst nepieciešamai pieredzei par  līguma ietvaros veiktu gravēšanas 
iekārtas piegādi. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 12.pielikuma Vērtēšanas nosacījumi 13.p. (Konstatējot 
piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā 
un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā.)  
Komisija nolēma izslēgt pretendentu    no turpmākas dalības iepirkumā iepirkuma daļā Nr.4. 
 
Iepirkuma komisijas lēmums 
 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta trīspadsmito daļu, izbeigt iepirkumu bez rezultāta iepirkuma daļā 
Nr. 4.  
 
Pretendentu saraksts 
iepirkuma daļā Nr. 5 
Šujmašīnas (ādas, apavu, 
somu, mēbeļu šūšanai) piegāde 
 

Reģistrācijas Nr. 
 
 
 

Piedāvātās kopējās līguma summas 
iepirkuma daļā Nr.5 EUR, bez PVN 

 
 

Sia “Sentios”  un 
UAB “Sentios” 
 

40103868193 
302597426 

 
5777.00 

Iepirkuma komisijas lēmums 
 
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļa Nr.5 „Šujmašīnas (ādas, apavu, somu, mēbeļu šūšanai) piegāde” SIA 
„Sentios” reģ.Nr.40103868193 un UAB „Sentios” reģ.Nr. 302597426,)   par kopējo līgumcenu  EUR 5777.00 bez 
PVN. 
 
Pretendentu saraksts 
iepirkuma daļā Nr. 6 
Šujmašīnas piegāde 

Reģistrācijas Nr. Piedāvātās kopējās līguma summas 
iepirkuma daļā Nr.6 EUR, bez PVN 

 Sia “Sonika”    
 

40103065753  1404.14 

Sia “Sentios”  un 
UAB “Sentios” 
 

40103868193 
302597426 

 
1111.00 

Iepirkuma komisijas lēmums 
 
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļa Nr.6 „Šujmašīnas piegāde” SIA „Sentios” reģ.Nr.40103868193 un 
UAB „Sentios” reģ.Nr. 302597426, par kopējo līgumcenu  EUR 1111.00 bez PVN. 
 
Iepirkumu komisijas lēmuma  
pieņemšanas datums 

2017.gada 1.novembris 
 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks 
 

2017.gada 1.novembris 
 

 
 

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


