Atklāts konkurss “Par LED ekrāna piegādi un uzstādīšanu”
(LOC 2018/2)
ZIŅOJUMS

Pasūtītājs, kas veic
iepirkuma procedūru

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas Nr. 42103030247
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401

Pasūtītājs, kas slēdz
iepirkuma līgumu

SIA “OC Liepāja”
Reģistrācijas Nr. 40003421648
Brīvības iela 39, Liepāja, LV 3401

Iepirkuma identifikācijas
numurs

LOC 2018/2

Iepirkuma veikšanas
kārtība

Atbilstoši Publisko
noteiktajai kārtībai

Līguma priekšmets

Stadiona “Daugava” LED ekrāna piegāde un
uzstādīšana

Līguma izpildes termiņš

Piegāde un uzstādīšana 90 (deviņdesmit) dienu laikā
no līguma noslēgšanas dienas

CPV kods

32351200-0 (Ekrāni)

Paziņojums par plānoto
līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības
biroja tīmekļvietnē

12.03.2018.

iepirkumu

likuma

9.pantā

SIA
“Liepājas
Olimpiskais
centrs”
valdes
Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja 2017.gada 13.oktobra rīkojums
izveidošanas pamatojums
Nr.170./2.1.
Sandis VILSONS
Iepirkuma komisijas
Eva CIEKURZE
sastāvs
Uldis KLAKS-KLEINS

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 cenu.
Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko
cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu
prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta,
datums, laiks:

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs”
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
23.03.2018.plkst.10:00

SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"
Brīvības iela 39, Liepāja, LV 3401, Tālrunis +371 634 83888, Fakss +371 634 83890
Reģ.Nr. 42103030247, Swedbank, SWIFT kods HABALV22, LV12HABA0551004276046

Pretendentu saraksts

Reģistrācijas Nr.

Piedāvātā cena
EUR bez PVN

SIA PALAMI

40103286390

EUR 25 601,00

SIA SidusNet

40103601902

EUR 21 000,00

SIA Hansab

40003146649

EUR 28 215,00

Iepirkuma komisijas lēmums
Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA PALAMI (40103286390) par kopējo
līgumcenu EUR 25 601,00, neskaitot PVN.
Pārbaudot pretendenta SIA SidusNet (40103601902) iesniegto piedāvājumu,

KOMISIJA konstatēja, ka:
Pretendents norādījis divus iepriekšējo pieredzi apliecinošus objektus, taču
piedāvājumam nav pievienotas atsauksmes, kas apliecina pieredzes objektu
kvalitāti, kā tas prasīts nolikuma 2.8.punktā b) apakšpunktā.
Pretendenta iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā KOMISIJA konstatēja:
1.nav norādes par piedāvātā ekrāna piemērotību āra apstākļiem
2.atšķirīgs paneļa izmērs un izšķirtspēja
3.neatbilst norādītajai minimālajai prasībai “Spilgtums, Cd/m2, ne mazāk
kā 8000”, piedāvāts 5500
4.neatbilst norādītajai moduļa biezuma maksimālajai pieļaujamai
robežai “Moduļa biezums ne lielāks kā 50 mm”, piedāvāts 70 mm
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz nolikuma 5.pielikuma
“VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI” 13.punktā noteikto “Konstatējot piedāvājuma
neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no
turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā
izvērtēšanas posmā”, KOMISIJA izslēdz no turpmākas dalības iepirkumā
pretendenta SIA SidusNet (40103601902) piedāvājumu.
Pārbaudot pretendenta SIA Hansab (40003146649) iesniegto piedāvājumu,

KOMISIJA konstatēja, ka:
Pretendenta iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā KOMISIJA konstatēja:
1.atšķirīgs paneļa izmērs un izšķirtspēja, norāda, ka nodrošina konstrukcijas
pielāgošanu.
2.neatbilst
norādītajai
minimālajai
prasībai
“Skata
leņķis
o
o
horizontāli/vertikāli ne mazāk kā 160 /160 ”, piedāvāts 120/60.
3.neatbilst norādītajai svara maksimālajai pieļaujamai robežai “svars ne
lielāks kā 27 kg/m2”, piedāvāts 33,5 kg panelis (paneļa izmērs 960x960)
SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"
Brīvības iela 39, Liepāja, LV 3401, Tālrunis +371 634 83888, Fakss +371 634 83890
Reģ.Nr. 42103030247, Swedbank, SWIFT kods HABALV22, LV12HABA0551004276046

4.neatbilst ekrāna izmēra minimālajai prasībai “Ekrāna izmērs ne mazāks
kā 15m2”, piedāvāts 13,82 m2
Ņemot vērā konstatēto, pamatojoties uz nolikuma 5.pielikuma
“VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI” 13.punktā noteikto “Konstatējot piedāvājuma
neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no
turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākamajā
izvērtēšanas posmā”, KOMISIJA izslēdz no turpmākas dalības iepirkumā
pretendenta SIA Hansab (40003146649) piedāvājumu.
Iepirkuma komisijas lēmuma
pieņemšanas datums

28.03.2018.

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks

Liepāja, 28.03.2018.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

Ziņojumu sagatavoja

Sandis VILSONS

Eva CIEKURZE

SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"
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