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LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 

IEPIRKUMU KOMISIJAS 
  

ZIŅOJUMS 
Jelgavā 

 
 

2017.gada 27.novembrī         Nr. 528 

 
Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), reģ.Nr. 90000041898, adrese: Lielā iela 2, 

Jelgava, LV-3001 
 

Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 

Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2017/116/ak 
 

Iepirkuma līguma priekšmets: Mēbeļu piegāde un uzstādīšana GIS kompetenču centram projekta 

„Creation of Joint GI Education to Increase Job Opportunities in Region” (GISEDU), LLI-206 ietvaros 

CPV kods: 39000000-2 
 

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 
27.10.2017. 
 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:  

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:  

 Projekta GISEDU vadītāja Vivita Baumane – tehniskā specifikācija; 

 Galvenā speciāliste iepirkumu jautājumos Inese Sprukta – tehniskā specifikācija un nolikums 
 

Iepirkuma komisija: izveidota un darbojas pamatojoties uz 2017.gada 02.maija LLU rektora rīkojumu Nr. 

4.3. – 13/38 „Par būvniecības, preču un pakalpojumu iepirkumiem LLU vajadzībām”. 

Komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs   jurists Z.Hofmanis 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks  ITF dekāna vietnieks A.Paura 

Komisijas locekļi:    Finanšu plānošanas centra vadītāja N.Tomane 

ZPAC Projektu vadītāja S.Vītola 

Informatīvo sistēmu nodaļas vadītājs A.Puzanovs  

Komisijas sekretāre     galv.spec. iepirkumu jaut. I.Sprukta  

 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš – LLU Saimnieciskā dienesta 17.kab., Lielajā ielā 2, Jelgavā, 

LV – 3001, līdz 17.11.2017. plkst. 11.10. 
 

Piedāvājumu iesniedzēji: 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks – LLU Saimnieciskā dienesta zālē, Lielajā ielā 2, Jelgavā, 

17.11.2017. plkst. 11.10. 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Reģistrācijas 

numurs 
Adrese 

Iesniegšanas 

laiks 

Piedāvātā cena  

EUR bez PVN 

1. SIA „RENTRA” 40103280063 
Salamandras iela 1, Rīga, 

LV-1024 

15.11.2017. 

plkst.10.40 
14 386.00 

2. 
SIA “THOMSON 

FURNITURE”  
40003948933 

Cēsu iela 31/2, Rīga, LV-

1012 

16.11.2017. 

plkst.09.52 
12 487.92 

3. 
SIA “OFFICE 

SOLUTIONS” 
48503020431 

Veidenbauma 1-3, Saldus, 

Saldus novads, LV-3801 

16.11.2017. 

plkst.10.40 
11 994.00 

4. SIA “NV STILS” 40003586202 
Kandavas 4-1, Daugavpils, 

LV-5401 

16.11.2017. 

plkst.10.40 
11 411.65 

5. 
SIA “Omega 

Ekspress” 
40003402577 

Lāčplēša iela 125, Rīga, 

LV-1003 

17.11.2017. 

plkst.10.43 
12 022.40 
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Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums no piedāvājumiem, kas atbilst 

Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai. 

 

Iepirkumu komisija veic piedāvājumu izvērtēšanu 3 (trīs) posmos: 

1) 1.posms – Piedāvājuma noformējuma un pretendentu atlases dokumentu pārbaude.  

2) 2.posms – Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude. 

3) 3.posms – Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana. 

 

Komisijas vērtējums pa posmiem: 

1.posms: visu pretendentu piedāvājumi ir noformēti atbilstoši nolikuma 1.5.4., 1.5.5., 1.5.6., 1.5.7. un 

1.5.8.punktu prasībām, ir iesniegti visi 4.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti un atbilst 

pretendentam izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. 

 2.posms: komisija secināja, ka: 

1) SIA „RENTRA” tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu, bet neatbilst tehniskajā 

specifikācijā izvirzītajām prasībām, jo: 
a) 2.punkta c) apakšpunktā pretendenta piedāvātais „Materiāls: sāni no 16mm melamīna” neatbilst 

tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai „Materiāls: sāni no 18mm melamīna”. 

b) 3.punkta a) apakšpunktā pretendenta piedāvātais „Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu 

plates – 16 mm korpusa un fasādes detaļām” neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai 

„Izgatavots no augstas kvalitātes laminētas kokskaidu plates – 18 mm korpusa un fasādes detaļām”. 

c) 20.punkta c) apakšpunktā pretendenta piedāvātais „Materiāls: 16mm laminēta kokskaidu plātne” 

neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai „Materiāls: 18mm laminēta kokskaidu plātne”. 

d) 20.punkta f) apakšpunktā pretendenta piedāvātais „Virtuves daļā materiāls korpusam, fasādei, cokolam: 

16 mm laminēta kokskaidu plātne” neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai „Virtuves daļā 

materiāls korpusam, fasādei, cokolam: 18 mm laminēta kokskaidu plātne”. 

e) 20.punkta j) apakšpunktā pretendenta piedāvātais „Virtuves skapīši: Materiāls: 16 mm laminēta 

kokskaidu plātne” neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai „Virtuves skapīši: Materiāls: 

18 mm laminēta kokskaidu plātne”. 

f) 21.punkta c) apakšpunktā pretendenta piedāvātais „Materiāls: laminēta kokskaidu plātne: durvīm – 16 

mm” neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai „Materiāls: laminēta kokskaidu plātne: 

durvīm – 18 mm”. 

g) 22.punkta i) apakšpunktā pretendenta piedāvātais „Materiāls: laminēta kokskaidu plātne: durvīm – 16 

mm” neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajai prasībai „Materiāls: laminēta kokskaidu plātne: 

durvīm – 18 mm”. 

h) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots saskaņā ar nolikuma 4.2.4.punkta prasību 

“Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās 

tehnisko aprakstu. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti”. 

Tehniskā piedāvājuma 7.punkta e) un g) apakšpunktos, 8.punkta e) un g) apakšpunktā, 9.punkta e) un 

g) apakšpunktā, 10.punkta f) apakšpunktā, 15.punkta f) apakšpunktā, 16.punkta c) un e) apakšpunktā, 

17.punkta f) un g) apakšpunktā, 18.punkta f) un g) apakšpunktā, 19.punkta f) un g) apakšpunktā nav 

norādīti precīzi tehniskie parametri un izmēri.  
 

2) SIA “THOMSON FURNITURE” tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu un atbilst 

tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 
 

3) SIA “OFFICE SOLUTIONS” tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu, bet neatbilst 

tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, jo: 
a) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots saskaņā ar nolikuma 4.2.4.punkta prasību 

“Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās 

tehnisko aprakstu. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti”, jo: 

 Pretendents savā piedāvājumā ir pārkopējis pasūtītāja tehniskās specifikācijas 7.punkta e) un g) 

apakšpunktos izvirzītās prasības un nav precizējis, kādi ir attiecīgi piedāvātās preces tehniskie 

parametri šajos punktos. 

 Pretendents savā piedāvājumā ir pārkopējis pasūtītāja tehniskās specifikācijas 10.punkta f) 

apakšpunktā izvirzīto prasību un nav precizējis, vai nodrošinās attiecīgi piedāvātās preces tehnisko 

parametru atbilstību izvirzītajām prasībām. 



3 

 

 Pretendents savā piedāvājumā ir pārkopējis pasūtītāja tehniskās specifikācijas 14.punkta g) 

apakšpunktā izvirzīto prasību un nav precizējis, kādi ir attiecīgi piedāvātās preces tehniskie 

parametri šajā punktā. 

 Pretendents savā piedāvājumā ir pārkopējis pasūtītāja tehniskās specifikācijas 15.punkta f) 

apakšpunktā izvirzīto prasību un nav precizējis, kādi ir attiecīgi piedāvātās preces tehniskie 

parametri šajā punktā. 

 Pretendents savā piedāvājumā ir pārkopējis pasūtītāja tehniskās specifikācijas 16.punkta c) un e) 

apakšpunktos izvirzītās prasības un nav precizējis, kādi ir attiecīgi piedāvātās preces tehniskie 

parametri šajos punktos. 

 Pretendents savā piedāvājumā ir pārkopējis pasūtītāja tehniskās specifikācijas 17., 18. un 19.punkta 

f) un g) apakšpunktos izvirzītās prasības un nav precizējis, kādi ir attiecīgi piedāvātās preces 

tehniskie parametri šajos punktos. 
 

4) SIA “NV STILS” tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu, bet neatbilst tehniskajā specifikācijā 

izvirzītajām prasībām, jo: 
a) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots saskaņā ar nolikuma 4.2.4.punkta prasību 

“Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās 

tehnisko aprakstu. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti”, jo: 

 Pretendents sava tehniskā piedāvājuma 2.punkta k) apakšpunktā ir pārkopējis pasūtītāja tehniskās 

specifikācijas 2.punkta d) apakšpunktā izvirzīto prasību un nav precizējis, kādi ir attiecīgi 

piedāvātās preces tehniskie parametri šajā punktā. 

 Pretendents sava tehniskā piedāvājuma 7.punkta p) apakšpunktā ir pārkopējis pasūtītāja tehniskās 

specifikācijas 7.punkta g) apakšpunktā izvirzīto prasību un nav precizējis, kādi ir attiecīgi 

piedāvātās preces tehniskie parametri šajā punktā. 
 

5) SIA “Omega Ekspress” tehniskais piedāvājums ir iesniegts par visu apjomu, bet neatbilst tehniskajā specifikācijā 

izvirzītajām prasībām, jo: 
a) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots saskaņā ar nolikuma 4.2.3.punkta prasību “Ja 

tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde 

uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas 

preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, izmēriem 

un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā jānorāda attiecīgi piedāvātā 

materiāla, sastāvdaļu vai preces precīzi nosaukumi un tehniskais apraksts.” Tehniskajā piedāvājumā 

pretendents ir pārkopējis pasūtītāja tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības un nav precizējis, kādi ir 

attiecīgi piedāvātās preces tehniskie parametri. 

b) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots saskaņā ar nolikuma 4.2.4.punkta prasību 

“Pretendentam savā tehniskajā piedāvājumā ir precīzi jānorāda informācija par piedāvāto preci un tās 

tehnisko aprakstu. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehnisko piedāvājumu varianti”. 

Tehniskajā piedāvājumā pretendents ir pārkopējis pasūtītāja tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības 

un nav precizējis, kādi ir attiecīgi piedāvātās preces tehniskie parametri un izmēri. 
 

 Iepirkumu komisija 2.vērtēšanas posmā SIA „RENTRA”, SIA „OFFICE SOLUTIONS”, SIA “NV STILS” 

un SIA „Omega Ekspress” tehniskos piedāvājumus atzina par neatbilstošiem tehniskajā specifikācijā 

izvirzītajām prasībām un izslēdza no turpmākās dalības konkursā, pamatojoties uz konkursa nolikuma 

5.5.punkta nosacījumiem. 

 

3.posms: nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, komisijas locekļi vadījās pēc nolikumā 

norādītajiem kritērijiem un to skaitliskajām vērtībām. Komisijas locekļi aizpildīja individuālās 

piedāvājumu vērtēšanas tabulas. Komisijas sekretāre apkopoja komisijas locekļu vērtējumus un 

aizpildīja saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritēriju punktu kopsavilkuma tabulu. 

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkuma tabula: 
Nr. 

p.k. 
Vērtēšanas kritērijs 

SIA „THOMSON 

FURNITURE” 

1. Piedāvātā kopējā cenu summa par norādīto skaitu (EUR bez PVN) 60 

2. Piedāvātais garantijas laiks mīkstajām mēbelēm no nodošanas ekspluatācijā (mēneši) 10 

3. Piedāvātais garantijas laiks lamināta mēbelēm no nodošanas ekspluatācijā (mēneši) 10 
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4. 
Garantijas laikā mēbeļu defektu novēršanas laiks no pretenzijas saņemšanas brīža 

(darba dienas) 
10 

5. 
Pretendenta piedāvātais līguma izpildes laiks pēc līguma noslēgšanas (kalendārās 

dienas)  
10 

Iegūtais punktu skaits kopā: 100 
 

 

Apkopojot komisijas locekļu individuālos vērtējumus (skat. tabulu) komisija secināja, ka SIA „THOMSON 

FURNITURE” piedāvājums pēc konkursa nolikumā izvirzītajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

kritērijiem ir ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu – 100 punktus.  

SIA „THOMSON FURNITURE” tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un par šī konkursa 

iespējamo uzvarētāju. 

 

Pirms lēmuma par konkursa uzvarētāja pieņemšanas, komisijai jāizvērtē vai uz SIA „THOMSON 

FURNITURE” neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. Komisija nolikuma 3.punktā 

izslēgšanas gadījumu pārbaudi veic PIL 42.panta noteiktajā kārtībā. 

 

Izvērtējot no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas saņemto informāciju, komisija 

secināja, ka uz SIA „THOMSON FURNITURE” neattiecas nolikuma 3.punktā minētie izslēgšanas 

nosacījumi un ka nav tādu apstākļu, kuri tam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma prasībām. 
 

 Komisija ar 5 balsīm “par” nolēma: par šī konkursa uzvarētāju atzīt SIA „THOMSON 

FURNITURE”. 

 

Komisijas lēmums: iepirkuma līgumu par konkursu Mēbeļu piegāde un uzstādīšana GIS kompetenču 

centram projekta „Creation of Joint GI Education to Increase Job Opportunities in Region” (GISEDU), 

LLI-206 ietvaros slēgt ar SIA „THOMSON FURNITURE”, jo šī pretendenta piedāvājums atbilst konkursa 

nolikumā izvirzītajām piedāvājuma noformējuma prasībām, atbilst pretendentu atlases prasībām, atbilst 

tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. SIA 

„THOMSON FURNITURE” piedāvājums pēc konkursa nolikumā izvirzītajiem saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma kritērijiem ir ieguvis – 100 punktus un tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.  

Paredzamā iepirkuma līguma summa ir 12 487.92 EUR bez PVN. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:      Z.Hofmanis 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks     A.Paura 

 

Komisijas locekļi:       N.Tomane 

 

S.Vītola 

 

A.Puzanovs 

 

Komisijas sekretāre        I.Sprukta 

 


