
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES 
IEPIRKUMU KOMISIJAS 

ZIŅOJUMS
(par konkursa 2.daļu)

Jelgavā

2018.gada 20.februārī Nr. 114

Pasūtītājs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), reģ.Nr. 90000041898, adrese: Lielā iela 2, 
Jelgava, LV-3001

Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU/2017/138/AK
Iepirkuma līguma priekšmets: Mēbeļu piegāde un uzstādīšana LLU centrālajai mācību auditorijai 
ERAF projekta “LLU STEM studiju programmu modernizācija” ietvaros 

Galvenais CPV kods: 39100000-3 
Papildus CPV kods: 39110000-6, 39121000-6, 34911100-7

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:
30.12.2017.
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmeklvietnē:
30.12.2017.

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:
• Studentu kluba vadītāja Anita Prūse -  tehniskā specifikācija;
• Galvenā speciāliste iepirkumu jautājumos Inese Sprukta -  nolikums

Iepirkuma komisija: izveidota un darbojas pamatojoties uz:
1) 2017.gada 29.novembra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3. -  13/87 „Par iepirkuma komisijas 

izveidošanu”.
Komisijas sastāvs: komisijas priekšsēdētājs jurists Z.Hofmanis, komisijas locekļi -  zinātņu prorektors 
A.Mugurēvičs, IT un zin. aprīkojuma centra vadītājs E.Korzunovs, TF dekāns I.Dukulis, projekta 
vadītāja I.Mikiško, projekta vadītājs M.Rubīns, galv.spec. iepirkumu jautājumos I.Sprukta, galv.spec. 
iepirkumu jautājumos L.Rube, iepirkumu speciālists A.Pļaveniece.

2) 2017.gada 20.decembra LLU rektora rīkojumu Nr. 4.3. -  13/94 „Par iepirkuma komisijas 
izveidošanu”.
Komisijas sastāvs: komisijas priekšsēdētājs jurists Z.Hofmanis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
projekta vadītāja I.Mikiško, komisijas locekļi -  zinātņu prorektors A.Mugurēvičs, IT un zin. aprīkojuma 
centra vadītājs E.Korzunovs, TF dekāns I.Dukulis, projekta vadītājs M.Rubīns, galv.spec. iepirkumu 
jautājumos I.Sprukta, galv.spec. iepirkumu jautājumos L.Rube, iepirkumu speciālists A.Pļaveniece.

3) 2018.gada 15.janvāraLLU rektora rīkojumu Nr. 4.3. -  13/1 „Par iepirkuma komisijas izveidošanu”. 
Komisijas sastāvs: komisijas priekšsēdētājs jurists Z.Hofmanis, komisijas priekšsēdētāja vietnieks 
projekta vadītāja I.Mikiško, komisijas locekļi -  zinātņu prorektors A.Mugurēvičs, IT un zin. aprīkojuma 
centra vadītājs E.Korzunovs, projekta vadītāja Z.Vītoliņa, galv.spec. iepirkumu jautājumos I.Sprukta, 
galv.spec. iepirkumu jautājumos L.Rube, iepirkumu speciālists A.Pļaveniece.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 02.02.2018. pīkst. 10.00.
• Piedāvājuma iesniegšanas termiņš saīsināts pamatojoties uz MK noteikumu Nr.107 6.punktu. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (pēc 17.01.2018. grozījumiem): līdz 14.02.2018. pīkst. 10.00.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Elektroniskā iepirkumu sistēma (EIS), 02.02.2018. 
pīkst. 10.00.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks (pēc 17.01.2018. grozījumiem): Elektroniskā 
iepirkumu sistēma (EIS), 14.02.2018. pīkst. 10.00.

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu no 
piedāvājumiem par katru iepirkuma priekšmeta daļu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai 
specifikācijai.

ī



Piedāvājumu iesniedzeii:

Nr.
p.k. Pretendents

Piedāvājuma 
iesniegšanas veids

Piedāvājuma iesniegšanas 
datums un laiks

I)a|as Nr., uz kuru 
iesniegts piedāvājums

P ied āvātā  cena
EUR bez PVN

1. "RENTRA" SIA Sistēmā 11.02.2018. pīkst. 14:48 2. 4 297.00

2. "Rīgas krēslu 
fabrika" SIA Sistēmā 13.02.2018. pīkst. 11:01 1. 57 987.60

Iepirkumu komisija veica piedāvājumu izvērtēšanu 3 (trīs) posmos par katru daļu atsevišķi:
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 par 2. dalu

2.dala: Galdu piegāde un uzstādīšana
Piedāvājumu iesniedzēji:
1. SIA „RENTRA”, reģ.Nr. 40103280063, Salamandras iela 1, Rīga, LV-1024, iesniegšanas laiks -

11.02.2018. pīkst. 14:48, piedāvātā kopējā cenu summa par norādīto skaitu -  4 297.00 EUR bez PVN.
2. SIA „Rīgas krēslu fabrika”, reģ.Nr. 50003439641, Konsula iela 19, Rīga, LV-1007, iesniegšanas laiks 

-  13.02.2018. pīkst. 11.01, piedāvātā kopējā cenu summa par norādīto skaitu -  4 492.86 EUR bez PVN.

Komisijas vērtējums: Komisija, izvērtējot abu pretendentu piedāvājumus, konstatēja, ka tehniskajā 
specifikācijā ir neprecizitātes un kļūdas izvirzītajās prasībās (2.2., 3.2., 4.2. un 5.2.punkts). Ir 
nepieciešams pārtraukt šo daļu bez rezultāta un veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā.

• Komisija ar 8 balsīm „par” nolēma: konkursa Nr. LLU/2017/138/AK 2.daļu pārtraukt bez 
rezultāta, jo nepieciešamas būtiskas izmaiņas tehniskajā specifikācijā.

Komisijas lēmums: šī konkursa 2.dalu: Galdu piesāde un uzstādīšana pārtraukt bez rezultāta, 
pamatojoties uz MK noteikumu Nr.107 230.punkta noteikumiem, jo  nepieciešamas būtiskas izmaiņas 
tehniskajā specifikācijā.
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