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Sēdi vada Latvijas Bankas iepirkuma komisijas iepirkumam par biroja krēslu piegādi (tālāk 

tekstā – komisija) vadītāja I. Krastiņa. 

Sēdē piedalās: komisijas locekļi R. Jakovļevs, B. Dimperāne un E. Cišs. 

Sēdi protokolē Starptautisko attiecību un komunikācijas pārvaldes Dokumentu pārvaldības un 

bibliotēkas daļas iepirkuma komisijas sekretāre I. Pilsētniece. 

1. Saņemtie piedāvājumi: 

Pretendenta nosaukums Piedāvātā līgumcena (euro bez PVN) 

SIA "STANDARD LATVIA" 38 998,24 

SIA "Thomson Furniture"* 29 510,19 

SIA "BRERA" 31 962,00 

* Pretendents izslēgts no turpmākas dalības iepirkumā (sk. 4. punktu). 

2. Pretendentu (pretendenta) nosaukums, ar kuru (kuriem) nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu 

SIA "BRERA" 

3. Līgumcena  
31 962,00 EUR bez PVN 

4. Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums 

Vērtējot pretendentu SIA "STANDARD LATVIA", SIA "Thomson Furniture" un  

SIA "BRERA" piedāvājumus un publiski pieejamās datubāzēs esošo informāciju, komisija 

secina, ka: 

1) pretendentu SIA "STANDARD LATVIA" un SIA "BRERA" kvalifikācija un piedāvājums 

atbilst iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām; 

2) SIA "Thomson Furniture" piedāvājums noraidāms kā neatbilstošs noteikumu prasībām, t.i.: 

- SIA "Thomson Furniture" piedāvājums, t.sk. tajā norādītās hipersaites uz publiski pieejamu 

ražotāja mājaslapu, nesniedz informāciju par piedāvātā darba krēsla atbilstību visām tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām (neatbilstība noteikumu 5.2.2. punktam – nav iespējams 

pārbaudīt informāciju par atbilstību prasībām, kas norādītas noteikumu 1. pielikuma  

3.1.1.3.-3.1.1.7., 3.1.2.2. un 3.1.3.2. punktā), kā arī pretendenta piedāvātā darba krēsla sēdes 

platums ir 480 mm (neatbilstība noteikumu 1. pielikuma 3.1.2.1. punkta prasībai – sēdes 

platums – 450 ± 10 mm); 

- SIA "Thomson Furniture" piedāvājums, t.sk. tajā norādītās hipersaites uz publiski pieejamu 

piedāvātā ražotāja mājaslapu, nesniedz informāciju par vadītāja darba krēsla ar galvas balstu 

atbilstību visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (neatbilstība noteikumu  

5.2.2. punktam – nav iespējams pārbaudīt informāciju par atbilstību prasībām, kas norādītas 

noteikumu 1. pielikuma 3.2.1.3.-3.1.1.5., 3.2.1.10., 3.2.2.2., 3.2.2.5. un 3.2.3.1. punktā), kā arī 

pretendenta piedāvātā vadītāja darba krēsla ar galvas balstu sēdes dziļums ir 440 mm un 

platums – 480 mm (neatbilstība noteikumu 1. pielikuma 3.2.2.1. punkta prasībai – sēdes 

dziļums – 460 ± 10 mm, platums – 460 ± 10 mm) un krēsla atzveltnes augstums ir 500 mm 
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(neatbilstība noteikumu 1. pielikuma 3.2.2.2. punkta prasībai – atzveltnes augstums –  

600 ± 10 mm); 

3) pretendenta SIA "STANDARD LATVIA" un SIA "BRERA" finanšu piedāvājumos nav 

aritmētisku kļūdu;  

4) SIA "BRERA" piedāvātā līgumcena ir viszemākā; 

5) Elektronisko iepirkumu sistēmā publiskojamo datu bāzē 15.02.2017. pieejamās e-izziņas 

liecina, ka uz pretendentu SIA "BRERA" nav attiecināms neviens no Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas no dalības iepirkumā 

gadījumiem. 

 

Ņemot vērā minēto, komisija nolemj: 

1) par uzvarētāju atzīt SIA "BRERA" un slēgt ar to iepirkuma līgumu par biroja krēslu piegādi; 

2) iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par noslēgto līgumu un 

informēt pretendentus par iepirkuma rezultātiem. 

 

 

 

Sēdes vadītāja 

 

I. Krastiņa 

 

 

Protokolētāja I. Pilsētniece 

 


