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Iepirkums pēc PIL 8.1 panta „Datortehnikas piegāde un garantijas apkalpošana Skrundas 
novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu vajadzībām” ar identifikācijas Nr. SNP-2013-14 

izvērtēšana 
 

Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) slēgtā 
sēdē izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumam „Datortehnikas piegāde un 
garantijas apkalpošana Skrundas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu 
vajadzībām” atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam.  

Komisija, pārbaudot SIA „TelCom” piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību 
instrukcijas prasībām, kā arī pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, konstatē:  

1. Pieteikumu dalībai iepirkumā ir iesniedzis viens pretendents, kura piedāvātā līgumcena 
atbilst plānotajiem un pieejamiem pašvaldības finanšu līdzekļiem. Līdz ar to, Komisija 
uzskata par lietderīgu un iespējamu iepirkuma turpmāku izvērtēšanu. 

2. Pretendenta piedāvājuma 17. un 23. lpp. portatīvā datora procesora modelis norādīts 
Intel Core I5-323M 2.6 GHz, 3 MB, taču globālajā tīmeklī šāds modelis nav atrodams; 

3. Pieprasot pretendentam datora procesora modeļa precizējumu, atklāts, ka ir pieļauta 
drukas kļūda un pareizais modeļa nosaukums ir Intel Core I5-3230M 2.6 GHz, 3 MB; 

4. Pretendenta SIA „TelCom” iesniegtais piedāvājums atbilst dokumentācijas 
noformēšanas un kvalifikācijas prasībām.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolemj:  

5. Slēgt piegādes un garantijas apkalpošanas līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums 
atbilst visām prasībām: 

5.1. Datortehnikas piegāde un garantijas apkope - SIA „TelCom” ar līgumcenu 
LVL 10 083,04 (desmit tūkstoši astoņdesmit trīs lati un 04 santīmi), bez PVN; 



 

5.2. Projektoru un projektoru ekrānu piegāde un garantijas apkope- SIA „TelCom” 
ar līgumcenu LVL 3 033,71 (trīs tūkstoši trīsdesmit trīs lati un 71 santīmi), bez 
PVN. 

6. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par 
Komisijas pieņemto lēmumu. 

7. Paziņojumu par noslēgto līgumu publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.  
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