Iepirkums

„Tiesu namu aģentūras grāmatu poligrāfiskā iespiešana”
(identifikācijas Nr. TNA 2014/21)

Paziņojums par lēmumu
Lēmuma pieņemšanas datums
22.07.2014.
Piedāvājumus iesniedza 2 pretendenti:
Nr.p.
Juridiskās personas
k.
nosaukums
1

SIA Jelgavas tipogrāfija

2

AS Poligrāfists

Juridiskā adrese

Biroja adrese

Langervaldes iela 1A,
Jelgava, LV-3002
K.Valdemāra iela 6, Rīga,
LV-1010

Langervaldes iela 1A,
Jelgava, LV-3002
Biķernieku iela 19c,
Rīga, LV-1039

Pretendentu finanšu piedāvājumos minētā 1 eksemplāra vidējā cena katras iepirkuma daļas
ietvaros (EUR bez PVN):
AS Poligrāfists
SIA Jelgavas
tipogrāfija
Iepirkuma daļa

1.

1.Iepirkuma daļa

Grāmatas cietajā iesējumā ar mākslinieciski noformētu laminētu
vāku poligrāfiskā iespiešana
2.1. Iepirkuma daļa

Grāmatas cietajā iesējumā poligrāfiskā iespiešana ar vākiem,

Viena eksemplāra
iespiešanas vidējā
cena visas iepirkuma
daļas ietvaros

Viena eksemplāra
iespiešanas vidējā
cena visas iepirkuma
daļas ietvaros

4,7617

4,3963

5,1537

4,8148

5,1836

4,9904

4,9555

5,0525

4,1419

3,7406

3,7705

3,6089

3,7060

3,7311

kuriem izmantots speciālais iesējuma materiāls un
zelta/sudraba spiedums
2.2. Iepirkuma daļa

Grāmatas cietajā iesējumā poligrāfiskā iespiešana ar vākiem,
kuriem izmantots speciālais iesējuma materiāls, zelta/sudraba
spiedums un blindspiedums
3.

3.Iepirkuma daļa

Grāmatas cietajā iesējumā ar mākslinieciski noformētu laminētu
vāku un ar zelta/sudraba spiedumu poligrāfiskā iespiešana
4.

4.Iepirkuma daļa

Grāmatas mīkstajā iesējumā ar mākslinieciski noformētu
laminētu vāku poligrāfiskā iespiešana
5.

5.Iepirkuma daļa

Grāmatas mīkstajā iesējumā ar laminētu vāku bez mākslinieciskā
noformējuma poligrāfiskā iespiešana (3.sējums)
6.

6.Iepirkuma daļa

Grāmatas mīkstajā iesējumā bez mākslinieciskā noformējuma
poligrāfiskā iespiešana (3.sējums)

Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli
Nav
Piedāvājumi, kuros veikti aritmētisko kļūdu labojumi
Nav

Pretendentu, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un salīdzinošās
priekšrocības:

Kopējais vērtējums
Iepirkumu daļas
1.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.

AS Poligrāfists

SIA Jelgavas
tipogrāfija

96,16
96,71
98,14
95,00
89,83
97,19
100,00

100,00
95,67
99,67
99,04
95,00
95,00
97,99

Iepirkuma daļa
Iepirkuma daļa
Iepirkuma daļa
Iepirkuma daļa
Iepirkuma daļa
Iepirkuma daļa
Iepirkuma daļa

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 2.1., 5.un 6. iepirkuma daļā tiek atzīts AS
Poligrāfists (Reģ.Nr.40003041886) piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu
saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.
Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts 1.; 2.2.; 3.un 4. iepirkuma daļā tiek atzīts SIA Jelgavas
tipogrāfija (Reģ.Nr.43603009384) piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu
saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.
Piedāvājuma izvēles kritērijs
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums no piedāvājumiem, kas atbilst Instrukcijas prasībām un
Tehniskajai specifikācijai. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai vērā ņemtie kritēriji
ar sekojošu to vērtēšanas īpatsvaru galīgajā lēmumā:
Lielākais
iespējamais
vērtējums

Nr.

Vērtēšanas kritērija nosaukums

1.

Cena
Pretendenta piedāvātā grāmatas 1 eksemplāra iespiešanas vidējā cena katrai iepirkuma daļai
atsevišķi

50

2.

Drukas kvalitāte
Instrukcijas 6.5.punktā minēto grāmatu paraugu drukas kvalitāte

25

3.

Iesējuma kvalitāte
Instrukcijas 6.5.punktā minēto grāmatu paraugu iesējuma kvalitāte

25
Kopā:

100

Katra piedāvājuma cena tiek vērtēta pēc formulas:
C = (lētākā iepirkuma procedūrā piedāvātā cena / pretendenta piedāvātā cena) x 50
Katra piedāvājuma saimnieciskā izdevīguma galīgo vērtējumu katrs iepirkuma komisijas loceklis nosaka pēc
formulas:
S = C + K1 + K2, kur:
C
– pretendenta iegūtais punktu skaits, vērtējot viņa piedāvāto cenu;
K1 – pretendenta iegūtais punktu skaits, vērtējot grāmatu paraugu drukas kvalitāti;
K2 – pretendenta iegūtais punktu skaits, vērtējot grāmatu paraugu iesējuma kvalitāti;
S
– pretendenta iegūtais punktu skaits, vērtējot pēc visiem kritērijiem.
Drukas kvalitāte katram piedāvājumam tiek vērtēta šādi: katrs iepirkuma komisijas loceklis individuāli vērtē
katra piedāvājuma grāmatu paraugu drukas kvalitāti, piešķirot vērtējumu no 0 līdz 25.
Iesējuma kvalitāte katram piedāvājumam tiek vērtēta šādi: katrs iepirkuma komisijas loceklis individuāli vērtē
katra piedāvājuma grāmatu paraugu iesējuma kvalitāti, piešķirot vērtējumu no 0 līdz 25.

Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 18.daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu
iepirkumā, uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir
aizskartas tā tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās
rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo
lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

