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Ziņojums par iepirkuma rezultātiem   

iepirkumam Mūzikas instrumentu iegāde  
LMMDV 2018/04 

 

Pasūtītājs 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 

Reģistrācijas Nr. 90010944679 

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV - 3401 

Iepirkuma identifikācijas numurs LMMDV 2018/04 

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

Līguma priekšmets 
Iepirkuma priekšmets ir mūzikas instrumentu iegāde  

 

Iepirkumam ir 5 (piecas) iepirkuma daļas 

Iepirkuma daļa Nr.1 Taustiņinstrumenti 

I   

Pianīns 

Iepirkuma daļa Nr.2 Taustiņinstrumenti 

II 

Digitālās klavieres 

Iepirkuma daļa Nr.3 
¾  Čells 

Iepirkuma daļa Nr.4 
Klarnete 

Iepirkuma daļa Nr.5 Taustiņinstrumenti 

III 

Flīģelis 

Līguma izpildes termiņš 

Iepirkuma daļā  Nr. 1  norādītie mūzikas instrumenti jāpiegādā iespējami 

īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no 

iepirkuma līguma noslēgšanas brīža. 

Iepirkuma daļā  Nr. 5 norādītais mūzikas instruments jāpiegādā iespējami 

īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no 

iepirkuma līguma noslēgšanas brīža. 

Iepirkuma daļās   Nr. 2, Nr.3 un  Nr. 4 norādītie mūzikas instrumenti 

jāpiegādā iespējami īsā termiņā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro 

dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža. 

 

CPV kods 

Taustiņinstrumenti  37311000-1 

Čells 37313800-3 

Klarnete 37314100-3 

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts www.iub.gov.lv 
16.05.2018. 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas”  direktores    

rīkojums Nr.1-10/29; 01.02.2018 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

Ivars Pilips - Matisons 

Māris Kūlis 

Iveta Vīksne 

 

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. 

Pretendents  iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir 

izpildījis vismaz  2 (divus) līgumus, kuru ietvaros pretendents piegādājis mūzikas instrumentus. 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.1: vismaz 2 (divi) klavieru piegāde līguma izpildē. 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.2: vismaz 2 (divi) digitālo klavieru vai klavieru piegāde līguma 

izpildē. 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.3: vismaz 2 (divi) stīgu instrumentu piegāde līguma izpildē 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.4: vismaz 2 (divi) pūšaminstrumentu piegāde līguma izpildē. 

Pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus uz Iepirkuma daļu Nr.5: vismaz 2 (divu) klavieru piegāde līguma izpildē. 

(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. 

Atkarībā no Pasūtītāja finanšu iespējām, Komisijai ir tiesības piešķirt līguma slēgšanas tiesības arī tikai vienā vai 

divās, vai trijās, vai četrās, vai piecās  iepirkuma daļās. 

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

28.05. 2018. plkst. 12.00 

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

28.05. 2018. plkst. 12.00 

Pretendentu saraksts iepirkuma 

daļā Nr. 1 
Reģistrācijas Nr. 

Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā Nr.1 

EUR, bez PVN 

SIA Mūzikas serviss    

 
41703006333 10646,28 

Boriss  Larionovs  

 
LV09068511247 11100,00 

 

Iepirkuma komisijas lēmums 

  

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr. 1 Taustiņinstrumenti I Pianīns SIA Mūzikas serviss reģ.Nr. 
41703006333 par līguma summu EUR bez PVN EUR 10646,28 . 
 

Pretendentu saraksts iepirkuma 

daļā Nr. 2 

 

Reģistrācijas Nr. 
Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā Nr.2 

EUR, bez PVN 
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SIA A-T Trade Music  

 
50003129941 2280,99 

SIA RDL  

 

40003215103 
2250,00 

SIA Mūzikas serviss  

 

41703006333 
1534,71 

Iepirkuma komisijas lēmums 

 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr. 2 Taustiņinstrumenti II Digitālās klavieres SIA Mūzikas serviss 
reģ.Nr. 41703006333 par līguma summu EUR bez PVN EUR 1534,71 .    

     

Pretendentu saraksts iepirkuma 

daļā Nr. 3 
Reģistrācijas Nr. 

Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā Nr.3 

EUR, bez PVN 

Vecpilsētas vijoļdarbnīca SIA  

 
40003574896 991,74 

Iepirkuma komisijas lēmums 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr. 3   ¾  Čells   Vecpilsētas vijoļdarbnīca SIA reģ. nr. 40003574896 
par līguma summu EUR bez PVN   EUR  991,74.    

 

Pretendentu saraksts 

iepirkuma daļā Nr. 4 
Reģistrācijas Nr. 

Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā Nr.4 

EUR, bez PVN 

SIA RDL  40003215103 1547,00 

Iepirkuma komisijas lēmums 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr. 4 Klarnete SIA RDL reģ. nr. 40003215103  par līguma summu 
EUR bez PVN   EUR  1547.00.    

Pretendentu saraksts 

iepirkuma daļā Nr. 5 
Reģistrācijas Nr. 

Piedāvātās kopējās līguma summas iepirkuma daļā Nr.5 

EUR, bez PVN 
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SIA A-T Trade Music  50003129941 12320,00 

SIA Mūzikas serviss  41703006333 11727,27 

Pārbaudot SIA Mūzikas serviss reģ.Nr. 41703006333 piedāvājumu iepirkuma daļai Nr.5 Taustiņinstrumenti III Flīģelis 
–    iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma iepirkuma daļa 
Nr.5 Taustiņinstrumenti III Flīģelis izvirzītajām prasībām, proti:   

Garums . Prasība: 155 cm, piedāvājumā norādīts: 158 cm, kas neatbilst Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu 

piedāvājuma formā prasītajam.   

Svars . Prasība: 289 kg, piedāvājumā norādīts: 310 kg, kas neatbilst Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu 

piedāvājuma formā prasītajam.   

Skaņojums . Prasība: Līdz Hz 442 un Duplex Scale – atsevišķi skaņojams katram taustiņam. Zemā sprieguma menzūra, 

piedāvājumā norādīts: 440 Hz līdz 447 Hz, kas neatbilst Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājuma formā 

prasītajam.   

Klaviatūra . Prasība: klaviatūra -88 gab., egles masīvkoks ar dižskābārža ielaidumiem, taustiņi individuāli līdzsvaroti, 

piedāvājumā norādīts: klaviatūra – 88 gb, izgatavoti no laminēta koka taustiņu materiāliem, kasneizlieca. Taustiņu 

virsmas izgatavotas no izsmalcinātiem mākslīgiem materiāliem, kas neatbilst Tehniskā specifikācija/tehniskais un 

finanšu piedāvājuma formā prasītajam.   

Āmuriņi . Prasība: Āmuriņi – Bērzs; augstākā labuma filcs, galos fiksēts ar stiepli , piedāvājumā norādīts: Āmuriņu 

galvas vācu AA kvalitātes āmuriņi, atlasīti individuāli ar roku un tie ir atsevišķi noregulēti., kas neatbilst Tehniskā 

specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājuma formā prasītajam.   

Virbuļsols . Prasība: Ziemeļamerikas kļavas laminējums, 15 slāņi ar šķiedru virzienu attiecību 90°. piedāvājumā 

norādīts: Ziemeļamerikas kļavas laminējums, bez slāņu ar šķiedru virzienu attiecību, kas neatbilst Tehniskā 

specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājuma formā prasītajam.   

Stīgas . Prasība: Pulēts tērauds (Röslau), basos ar kapara tinumiem, piedāvājumā norādīts: pulēts tērauds, kas neatbilst 

Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājuma formā prasītajam.   

Rezonators. Prasība: Egles masīvkoks, biezums no 9mm augšā līdz 7mm apakšā. Egles masīvkoka ribas ielaistas 

korpusā. Ribu skaits – 11., piedāvājumā norādīts: rezonanses korpuss – rezonanses dēlis ir izgatavots no augstas kalnos 

auguša klimat-izturīga egles koka, 7,5 – 8mm biezs, ribas ir izgatavotas no kalnos augušas egles, kas neatbilst Tehniskā 

specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājuma formā prasītajam.   

Steķis . Prasība: Vertikāls kļavas un sarkankoka lamināts ar horizontālu šķiedru virzienu (no viena steķa gala līdz citam), 

augšējā kārta – masīva kļava., piedāvājumā norādīts: rezonanses dēļa steķi – cieta kļava un pamīšus dižskabardis. 

Rezonanses dēļa steķa tapas – 2,2 mm augšējais reģistrs, 2,5 mm vidējais basa reģistrs.rezonanses korpuss – rezonanses 

dēlis ir izgatavots no augstas kalnos auguša klimat-izturīga egles koka 7,5 mm biezs. Ribas ir izgatavotas no kalnos 

ugušas egles., kas neatbilst Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājuma formā prasītajam.   

Korpuss . Prasība: Iekšējais korpuss no kļavas, iekšējais korpuss izgatavots no laminētiem cieta koka slāņiem. Ietvars ir 

veidots vienā gabalā, kas neatbilst Tehniskā specifikācija/tehniskais un finanšu piedāvājuma formā prasītajam.   

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 11.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 

SIA Mūzikas serviss reģ.Nr. 41703006333” no turpmākas dalības iepirkumā iepirkuma daļā Nr.5 - 

Taustiņinstrumenti III Flīģelis.  

Iepirkuma komisijas lēmums 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkuma daļā Nr. 5 Taustiņinstrumenti III Flīģelis SIA A-T Trade Music reģ.nr. 
50003129941 par līguma summu EUR bez PVN   EUR  12320,00. 

Iepirkumu komisijas lēmuma  

pieņemšanas datums 
   06.06.2018. 
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Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks    Liepāja, 2018. gada  7.jūnijā 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs        Ivars Pilips - Matisons 

 

 

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

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

 

 

 

mailto:Ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv

