Pārgaujas novada pašvaldības iepirkuma komisijas
Paziņojums par pieņemto lēmumu
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: Pārgaujas novada pašvaldība,
Reģ.Nr.9000911676, ”Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4151;
2. Iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2013/5;
3. Iepirkuma priekšmets: „Gaismas un skaņas aparatūras iegāde”, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
(CPV kods – 31000000-6);
4. Iepirkuma metode – iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu;
5. Komisija izveidota ar Pārgaujas novada pašvaldības 17.07.2009. lēmumu (protokols Nr.3, § 6.);
6. Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas
lapā internetā (www.iub.gov.lv) – 2013.gada 12.aprīlī;
7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 2013.gada 23.aprīļa plkst.10:30, Pārgaujas novada
pašvaldības Straupes pagasta pārvaldē – „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads,
LV – 4152;
8. Saņemto piedāvājumu skaits: 4;
9. Pretendentu nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus (to iesniegšanas secībā) un viņu
piedāvātās līgumcenas:
Nr.
Piedāvājuma
p.k.
iesniegšanas Piedāvājuma cena
Pretendents
datums un
bez PVN LVL
laiks
SIA „DIOGENS AUDIO”,
19.04.2013.
5 817.24
1.
Reģ. Nr.43203002997
Plkst. 09.42
SIA „GS TEHNIKA”,
22.04.2013.
5 970.00
2.
Reģ.Nr.40003436395
Plkst. 09.29
IK „A.S.G. noma”,
22.04.2013.
4 419.30
3.
Reģ.Nr.41202025369
Plkst. 14.12
SIA „AKVILONS Z”,
23.04.2013.
5 237.50
4.
Reģ.Nr.44103043061
Plkst. 10.23
10. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums par viszemāko cenu bez PVN, atbilstoši iepirkuma
nolikuma 15.punktam;
11. Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, līgumcena: par uzvarētāju tiek
noteikts pretendents SIA „DIOGENS AUDIO”, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un,
saskaņā ar Nolikuma 15.punktu, ir Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums par viszemāko cenu,
to piedāvājuma cena bez PVN ir 5817.24 Ls (pieci tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit lati un 24
santīmi);
12. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas pamatojums:
Pretendents
SIA „GS TEHNIKA”,
Reģ.Nr.40003436395

IK „A.S.G. noma”,
Reģ.Nr.41202025369

Pamatojums piedāvājuma noraidīšanai

1. Piedāvājumā no 4. līdz 5.lpp. iesniegtais dokuments nav
noformēts atbilstoši Nolikuma pielikumā Nr.4 norādītajai
formai un tajā nav sniegta visa prasītā informācija;
2. Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 15.punktu, Jūsu
piedāvājums nebija ar viszemāko cenu.
1. Piedāvājuma pieteikuma 2.lpp. 1.punktā norādītā
piedāvājuma cena LVL 4918.30 bez PVN atšķiras no Finanšu
piedāvājumā norādītās kopējās līgumcenas LVL 4419.30 bez
PVN;
2. Piedāvājuma 9., 10., 24. un 25.lpp. iesniegtie dokumenti
nav apliecināti atbilstoši Nolikuma 9.10.apakšpunkta
prasībām;

3. Piedāvājuma 8.lpp. iesniegtais dokuments neatbilst
Nolikuma 11.7.apakšpunkta prasībām, jo tajā neatspoguļojas
veiktās 4 līdzīga rakstura (pēc apjoma un veida) piegādes
pēdējo 3 gadu laikā;
4. Neatbilst
Nolikuma
12.1.5.apakšpunktam,
nav
iesniegtas 3 pasūtītāju atsauksmes, kā tika prasīts;
5. Piedāvājuma 26.lpp. iesniegtais dokuments “PVN
Izziņa” sastādīts un parakstīts 2013.gada 22.aprīlī, savukārt
piedāvājums iesiets (parakstīts) 2013.gada 20.aprīlī;
6. Piedāvājuma
11.lpp.
piedāvātās
iekārtas
dB
Technologies OPERA 712DX – 2gab. un dB
tehchnolgies SUB 8O8D – 2gab. neatbilst iepirkuma
Tehniskajā specifikācijā pieprasītajiem jaudas un skaņas
spiediena parametriem. Parametru salīdzinājums veikts
balstoties uz šo iekārtu Tehnisko specifikāciju, kas norādīta
ražotāja
db
Technologies
WEB
lapā
–
http://www.dbtechnologies.com.
SIA „AKVILONS Z”,
Reģ.Nr.44103043061

1. Neatbilst
Nolikuma
12.1.5.apakšpunktam,
nav
iesniegtas 3 pasūtītāju atsauksmes, kā tika prasīts;
2. Neatbilst Nolikuma 9.8.punktam, jo dažām aparatūrām
pie tehniskā apraksta nav norādīts apliecināts tulkojums
latviešu valodā;
3. Nolikuma 6.3.apakšpunkts nav izpildīts, jo piedāvājuma
13.lpp. elektrības kabeļa komplektam nav norādīts
piedāvātais modelis, marka, ražotājs un tehniskais apraksts.
Savukārt Finanšu piedāvājumā šajā pozīcijā tiek norādīta tā
cena latos bez PVN, līdz ar to nav iesniegts piedāvājums par
visu iepirkuma priekšmetu.

13. Lēmuma pieņemšanas datums: 2013.gada 04.jūnijs;
14. Līguma izpildes vieta – Pārgaujas novada pašvaldības Stalbes pagasta pārvaldē – „Iktes”, Stalbe,
Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4151, līguma izpildes laiks 40 (četrdesmit) kalendārās
dienas pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;
15. Plānotais līguma slēgšanas datums: ņemot vērā, ka attiecīgais projekts ir Eiropas Savienības
finansējuma projekts, līgums tiks noslēgts tikai tādā gadījumā, ja tiks piešķirts Eiropas Savienības finansējums
projektam „Gaismas un skaņas aparatūras iegāde”. Gadījumā, ja iesniegtajam projektam netiks
apstiprināts finansējums, tad, saskaņā ar iepirkuma nolikuma 17.1.10.apakšpunktu un Publisko
iepirkumu likuma 38.panta 2.daļu, iepirkums tiks pārtraukts.
Iepirkuma komisija vērš uzmanību, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta trīspadsmito
daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma
81.panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir
tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās
tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

