Atklāta konkursa
“2018.gada 6.oktobra Saeimas vēlēšanu aplokšņu izgatavošana un piegāde”
Ziņojums
Rīga
05.03.2018.
1. Pasūtītājs: Centrālā vēlēšanu komisija, reģistrācijas Nr. 90000028391, Smilšu ielā
4, Rīga, LV 1050.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs un iepirkuma līguma priekšmets:
identifikācijas Nr.CVK2018/01, “2018.gada 6.oktobra Saeimas vēlēšanu aplokšņu
izgatavošana un piegāde”.
3. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
4. Sīkāka informācija par iepirkuma līguma priekšmetu: 2018.gada 6.oktobra
1 300 000 Saeimas vēlēšanu aplokšņu un 30 000 reģistrācijas aplokšņu izgatavošana
un piegāde. Iepirkums netiek dalīts daļās.
5. Publikācijas IUB: paziņojums par līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja
mājaslapā – 17.01.2018.
6. Iepirkumu komisija: Iepirkuma komisija apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja rīkojumu Nr.51, 07.12.2017. Iepirkuma komisijas
priekšsēdētājs - Kārlis Kamradzis, iepirkuma komisijas locekļi – Ritvars Eglājs, Inna
Laizāne, Aleksandrs Maļcevs, Valdis Verners. Iepirkuma komisijas sekretāre – Daiga
Plūme.
7. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:
Pretendentam jāpievieno izziņa par finanšu apgrozījumu pēdējos trīs gados. Trīs
rakstveida atsauksmes par pēdējos gados sniegtajām piegādēm. Apliecinājums par
tehniskajām spējām izpildīt pasūtījumu (tai skaitā no sadarbības partnera, ja tāds
paredzēts).
8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.02.2018.
9. Piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena par visu iepirkuma apjomu.
10. Iesniegtie piedāvājumi un līgumcenas: saņemti divi piedāvājumi – sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Hermess”, reģistrācijas Nr. 40003057181 un sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “LODVILA”, reģistrācijas Nr. 110753474.

10.1. SIA “Hermess” līgumcena par 13.Saeimas vēlēšanu aploksnēm un
reģistrācijas aploksnēm kopā: 27 975.00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit pieci euro 00 centi). Cena par vienu Saeimas vēlēšanu aploksni –
0.021000 EUR bez PVN; cena par vienu reģistrācijas aploksni – 0.022500 bez PVN.
10.2. SIA “LODVILA” līgumcena par 13.Saeimas vēlēšanu aploksnēm un
reģistrācijas aploksnēm kopā: 28 235.61 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti
trīsdesmit pieci euro 61 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa. Cena par vienu
Saeimas vēlēšanu aploksni – 0.020400 EUR bez PVN; cena par vienu reģistrācijas
aploksni – 0.057187 bez PVN.
11. Piedāvājuma atvēršana, datums, laiks: 12.02.2018. plkst.12.00, Smilšu iela 4,
Rīga.
12. Piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums: Iepirkuma komisija, izvērtējot
piedāvājumus, ir secinājusi, ka tie atbilst visām Publisko iepirkumu likumā un
iepirkuma nolikumā izvirzītām prasībām.
12.1. lēmums: Iepirkuma komisijas lēmums pieņemts 2018.gada 5.martā.
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12.3. uzvarētājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Hermess”, reģistrācijas
Nr.40003057181, Jelgavas ceļš 18, Tīraine, Mārupes novads, LV 2167. Piedāvātā
līgumcena bez PVN - 27 975.00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti
septiņdesmit pieci euro 00 centi).
13. Pamatojums: Iepirkuma komisija ir konstatējusi, ka nolikumu saņēmuši deviņi
pretendenti, bet iesnieguši divi. Liekot vērā, ka tehniskajā specifikācijā precīzi
definētas prasības aplokšņu izgatavošanai, tiek vērtēts piedāvājums ar zemāko cenu.
Iepirkuma komisija nav saņēmusi papildus jautājumus par nolikumā noteikto prasību
izpildi. Abi pretendenti iesnieguši nolikumam atbilstošus piedāvājumus. Par
uzvarētāju tiek atzīts pretendents ar piedāvāto zemāko līgumcenu.
14. Noraidītie pretendenti, pamatojums: SIA “LODVILA” (piedāvātā līgumcena).
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