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LĒMUMS
Iecavā
2019.gada 10.jūnijā
Par iepirkuma identifikācijas
numurs VSAC “Zemgale” 2019/4, rezultātiem
Informējam, ka Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” iepirkuma “Sadzīves
elektrotehnikas, profesionālās elektrotehnikas, elektroinstrumentu un citu mazo elektropreču
piegāde VSAC "Zemgale" filiāļu vajadzībām” 2019/4 (turpmāk – iepirkums), komisija
2019.gada 10.jūnijā ir izvērtējusi iepirkumam iesniegtos piedāvājumus un pieņēmusi lēmumu.
Komisija vērtēja sekojošu pretendentu iesniegtos piedāvājumus:
Daļai Nr. 1 - Dažādu elektropreču piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm
Pretendents
Iesniegšanas
Cena bez PVN
datums un laiks
"Dreimanis un
30.04.2019 plkst.
EIRO 580
partneri" SIA
09:42
Daļai Nr. 2 - Sadzīves elektropreču piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm
Pretendents
Iesniegšanas
Cena bez PVN
datums un laiks
"Dreimanis un
30.04.2019 plkst.
EIRO 6152
partneri" SIA
09:42
"UNIS KO" SIA
30.04.2019 plkst.
EIRO 7410 (pēc aritmētisko kļūdu labojuma)
01:52
Daļai Nr. 3 - Šujmašīnu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm
Pretendents
Iesniegšanas
Cena bez PVN
datums un laiks
"Dreimanis un
30.04.2019 plkst.
EIRO 2600
partneri" SIA
09:42
Daļai Nr. 4 - Elektroinstrumentu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm
Pretendents
Iesniegšanas
Cena bez PVN
datums un laiks
"DKM Group" SIA
30.04.2019 plkst.
EIRO 1599
10:16
"Dreimanis un
30.04.2019 plkst.
EIRO 1880
1

partneri" SIA
"Sentios" SIA

09:42
30.04.2019 plkst.
08:55

EIRO 1757

Daļai Nr. 5 - Veļas mājas profesionālās elektrotehnikas piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm
Pretendents
Iesniegšanas
Cena bez PVN
datums un laiks
"Grandus" SIA
30.04.2019 plkst.
EIRO 14053,50 (pēc aritmētisko kļūdu labojuma)
09:23
"Prof Rostuls" SIA
26.04.2019 plkst.
EIRO 14620 (pēc aritmētisko kļūdu labojuma)
12:18
"PROLUX" SIA
29.04.2019 plkst.
EIRO 18314 (pēc aritmētisko kļūdu labojuma)
12:13
"UNIS KO" SIA
30.04.2019 plkst.
EIRO 13480
01:52
"VITRUM mēbeles
30.04.2019 plkst.
EIRO 15663.59
un iekārtas" SIA
10:17
Daļai Nr. 6 - Virtuves profesionālās elektrotehnikas piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm
Pretendents
Iesniegšanas
Cena bez PVN
datums un laiks
"Grandus" SIA
30.04.2019 plkst.
EIRO 13724.4
09:23
"Inkomercs K" SIA
29.04.2019 plkst.
EIRO 17120
12:03
"Prof Rostuls" SIA
26.04.2019 plkst.
EIRO 15405
12:18
"PROLUX" SIA
29.04.2019 plkst.
EIRO 18139
12:13
"Sentios" SIA
30.04.2019 plkst.
EIRO 20852
08:55
"VITRUM mēbeles
30.04.2019 plkst.
EIRO 15511.09
un iekārtas" SIA
10:17
Komisija, piemērojot vienlīdzīgas attieksmes un godīgas konkurences principu, vērtējot
piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumam, secināja, ka SIA "DKM Group", SIA "Dreimanis
un partneri", SIA "Grandus", SIA "Inkomercs K", SIA "Prof Rostuls", SIA "PROLUX",
SIA "Sentios", SIA "UNIS KO" un SIA "VITRUM mēbeles un iekārtas" piedāvājumi ir iesniegti
ievērojot termiņus, atbilstoši noformēti.
Komisija, vērtējot pretendentu atlases un kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā
noteiktajām prasībām, nolēma, ka SIA "DKM Group", SIA "Dreimanis un partneri",
SIA "Grandus", SIA "Inkomercs K", SIA "Prof Rostuls", SIA "PROLUX", SIA "Sentios",
SIA "UNIS KO" un SIA "VITRUM mēbeles un iekārtas" atbilst atlases un kvalifikācijas
prasībām.
Komisija, vērtējot pretendentu piedāvājumu atbilstību tehniskajām prasībām nolēma, ka
SIA "DKM Group", SIA "Dreimanis un partneri", SIA "Grandus", SIA "Inkomercs K",
SIA "Prof Rostuls", SIA "PROLUX", SIA "Sentios", SIA "UNIS KO" un SIA "VITRUM
mēbeles un iekārtas" tehniskais piedāvājums atbilst tehniskajām prasībām.
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Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam finanšu piedāvājumu vērtēšanu komisija veica,
vispirms pārbaudot vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, un secināja, ka:
1.
SIA "DKM Group", SIA "Dreimanis un partneri", SIA "Inkomercs K",
SIA "Sentios" un SIA "VITRUM mēbeles un iekārtas" finanšu piedāvājumos nav
aritmētisku kļūdu.
2.
SIA "UNIS KO", SIA "Grandus", SIA "Prof Rostuls" un SIA "PROLUX" finanšu
piedāvājumā ir aritmētiska kļūda, komisija veica labojumus un informēja pretendentus.

Lai komisija varētu pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, komisija
pārbaudīja, vai pretendenti nav izslēdzami no iepirkuma, pamatojoties uz Publisko iepirkumu
likuma 9.panta astotās daļas nosacījumiem, vai pretendentiem nav nodokļu parādi, nav
pasludināts maksātnespējas un likvidācijas process, kā arī nav uzsākta tiesvedība par bankrotu,
un konstatēja, ka SIA "DKM Group", SIA "Dreimanis un partneri", SIA "Grandus",
SIA "Inkomercs K", SIA "Prof Rostuls", SIA "PROLUX", SIA "Sentios", SIA "UNIS KO" un
SIA "VITRUM mēbeles un iekārtas šādi nosacījumi nepastāv.
Lēmums
Ņemot vērā, ka SIA "DKM Group" (4.iepirkuma daļā), SIA "Dreimanis un partneri" (1., 2.
un 3. Iepirkuma daļā), SIA "Grandus" (6.iepirkuma daļā) un SIA "UNIS KO" (5.iepirkuma daļā)
piedāvājums atbilda iepirkuma nolikumā izvirzītajām un bija ar viszemāko vienību cenu,
komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
1.
SIA "Dreimanis un partneri":
Daļā Nr. 1 - Dažādu elektropreču piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm SIA "Dreimanis un partneri" ar līguma izpildes laiku: 12 (divpadsmit mēneši) mēneši no
līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu
EUR 2 400.00 bez PVN izlietošanai, atkarībā, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais.
Līguma termiņam beidzoties, Līgumu var pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, pie
nosacījuma, ja nav izlietota kopējā Līguma summa.
Daļā Nr. 2 - Sadzīves elektropreču piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm SIA "Dreimanis un partneri" ar līguma izpildes laiku: 12 (divpadsmit mēneši) mēneši no
līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu
EUR 4 000,00 bez PVN izlietošanai, atkarībā, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais.
Līguma termiņam beidzoties, Līgumu var pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, pie
nosacījuma, ja nav izlietota kopējā Līguma summa.
Daļā Nr. 3 - Šujmašīnu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm - SIA "Dreimanis un partneri"
ar līguma izpildes laiku: 12 (divpadsmit mēneši) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
vai līdz pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu EUR 2 600.00 bez PVN izlietošanai,
atkarībā, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais. Līguma termiņam beidzoties, Līgumu var
pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, pie nosacījuma, ja nav izlietota kopējā
Līguma summa.
2.
SIA "DKM Group" daļā Nr. 4 - Elektroinstrumentu piegāde VSAC “Zemgale” filiālēm
- ar līguma izpildes laiku: 12 (divpadsmit mēneši) mēneši no līguma spēkā stāšanās
dienas vai līdz pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu EUR 2 400.00 bez PVN
izlietošanai, atkarībā, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais. Līguma termiņam beidzoties,
Līgumu var pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, pie nosacījuma, ja nav izlietota
kopējā Līguma summa.
3.
SIA "UNIS KO" daļā Nr. 5 - Veļas mājas profesionālās elektrotehnikas piegāde VSAC
“Zemgale” filiālēm ar līguma izpildes laiku: 12 (divpadsmit mēneši) mēneši no līguma
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4.

spēkā stāšanās dienas vai līdz pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu EUR 18 000.00 bez
PVN izlietošanai, atkarībā, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais. Līguma termiņam
beidzoties, Līgumu var pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, pie nosacījuma, ja
nav izlietota kopējā Līguma summa.
SIA "Grandus" daļā Nr. 6 - Virtuves profesionālās elektrotehnikas piegāde VSAC
“Zemgale” filiālēm ar līguma izpildes laiku: 12 (divpadsmit mēneši) mēneši no līguma
spēkā stāšanās dienas vai līdz pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu EUR 12 599.00 bez
PVN izlietošanai, atkarībā, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais. Līguma termiņam
beidzoties, Līgumu var pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, pie nosacījuma, ja
nav izlietota kopējā Līguma summa.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešo daļu, pretendents, kurš
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto
lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša
laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt
kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā darbību.

Miglāne 29442622
liga.miglane@vsaczemgale.gov.lv
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