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„M ēbeļu iepirkums” ID Nr. JAV 2012/4 komisijas sēdes 

 protokols Nr. 3 
 

 
2012.gada 26.septembrī 
 
Sapulce atklāta plkst.11.00 
 
Pasūtītājs: Jelgavas Tehnikums , Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava. 
Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu piegāde un uzstādīšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 
Iepirkuma metode un identifikācijas numurs: iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likuma 8¹.pantu, iepirkuma identifikācijas Nr. JAV 2012/4. 
Iepirkuma komisija : 
Komisijas priekšsēdētājs: Uldis Sokolovs 
Komisijas locekļi: 
Sanita Kalnišķe 
Gita Zubkova 
Komisijas sekretārs: Gita Zubkova 
Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētājs Uldis Sokolovs   
Sēdē piedalās: 
Sanita Kanlišķe 
Gita Zubkova 
 
Sanāksmes darba kārt ība: 

1. Piedāvājumu vērtēšana 
 
Sanāksmes norises kārt ība: 
Saskaņā ar Pasūtītāja mājas lapā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2012.gada 
13.septembrī publicēto paziņojumu par iepirkumu „Mēbeļu iepirkums” ID Nr. JAV 2012/4, 
par piedāvājumu iesniegšanas termiņu tika noteikts 2012.gada 26.septembris, plkst. 10:00. 

 
Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2012.gada 26.septembrim plkst. 10.00, 

savu piedāvājumu dalībai iepirkumā iesnieguši 8 (astoņi) pretendenti: 
 
1. SIA „FL Birojs”, Reģ. Nr.40003875292; 
2. Apvienība „DV Serviss un Apsaimniekošanas apvienība ”; 
3. SIA „Lazurīts S”, Reģ.Nr. 40103480667; 
4. SIA „Dizaina centrs”, Reģ.Nr. 54103004761; 
5. SIA „Amisa”, Reģ.Nr. 43202005924; 
6. SIA „Kanclers plus”, Reģ.Nr. 43603014262; 
7. SIA „Rentra”, Reģ.Nr.40103280063; 
8. SIA „MKLA”, Re ģ.Nr.40003375071 
 

1. Saskaņā ar nolikuma 4.1.p. komisija pārbauda piedāvājuma noformējumu, saturu un 
pievienotos dokumentus.  

• SIA „FL Birojs” atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām 
• Apvienība „DV Serviss un Apsaimniekošanas apvienība ” atbilst nolikumā 

izvirzītajām prasībām 
• SIA „Lazurīts S” atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām 
• SIA „Dizaina centrs” atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām 
• SIA „Amisa” atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām 
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• SIA „Kanclers plus” atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām 
• SIA „Rentra” atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām 
• SIA „MKLA” atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām 

Vērtējuma tabula „Noformēšanas un iesniedzamo dokumentu vērtēšanas tabula iepirkumā 
„M ēbeļu iepirkums”  ID Nr.JAV2012/4” pievienotas protokolam (Pielikums Nr.1). 

 
2. Saskaņā ar nolikuma 4.2. un 4.3. p. komisijas locekļi veic pretendentu individuālo 

vērtēšanu, nosakot saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 
• SIA „FL Birojs” – 51,26 punkti 
• Apvienība „DV Serviss un Apsaimniekošanas apvienība ” -42,5 punkti 
• SIA „Lazurīts S” -46,77 punkti 
• SIA „Dizaina centrs” – 92,75 punkti 
• SIA „Amisa” – 53,78 punkti 
• SIA „Kanclers plus” – 92,86 punkti 
• SIA „Rentra” – 84,01 punkti 
• SIA „MKLA” – 73,27 punkti 

 
Komisijas locekļu individuālās vērtēšanas lapas protokola pielikumā. (Pielikums Nr.2). 
Komisijas locekļu izvērtējumu apkopojums protokola pielikumā (Pielikums Nr.3). 
 
Komisija vienbalsīgi nolemj:  

1) Pamatojoties uz nolikuma 4.3.punktu, iepirkumā „M ēbeļu iepirkums” ID Nr. JAV 
2012/4 līguma slēgšanas tiesības  būtu piešķiramas SIA „Kanclers plus”, reģ.nr. 
43603014262. 

2) Saskaņā ar nolikuma 3.6.punktu pieprasīt no SIA „Kanclers plus” : 
- izziņu, ko izsniegusi Latvijas kompetenta institūcija un kas apliecina, ka 
pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas 
stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. 

 
Sanāksme slēgta plkst. 16.00 
 

 
     Uldis Sokolovs 

 
     Sanita Kalnišķe 

 
________________________ Gita Zubkova 

Protokolēja 
Gita Zubkova 

 
 

 
 

 


