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Mēbeļu katalogi
•
•
•

Pirmais katalogs - CI35 (2010.-2011.)
Mēbeļu grupas: biroja mēbeles, krēsli, metāla
un medicīnas mēbeles.
Piegādātāji: SIA «Salons Arka», SIA «DK
Invest», SIA «AA Active» un UAB ISKU
Baldai filiāle

Mēbeļu katalogi
(statistikas dati par 2010.-2018.)
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Apgrozījums (kataloga darbības laikā, eur)

CI96 (18 piegādātāji, 36 mēneši)

Mēbeļu katalogi CI96 un CI96K
• CI96 - mēbeles, kam nav nozīmes no dizaina viedokļa

(metāla, izglītības, medicīnas, krēsli, virtuves, gultas, mēbeles
pirmskolai, elektriski regulējamie galdi, starpsienas)
• CI96K – iespēja nopirkt no viena tirgotāja dizaina nianšu
saskaņošanai (uzgaidāmo telpu, biroja un sekretāru mēbeles)
• Ja nav būtiski, vai katru izvēlēto pozīciju piegādā atšķirīgi
komersanti, tad norāda, ka “katra groza rinda ir atsevišķa
pasūtījuma daļa”

Mēbeļu katalogs CI96
•

Nav iespēju izvēlēties vienu piegādātāju uz grozu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

46 615 vienības
4,38 milj.euro
Metāla mēbeles – ~ 1 milj.euro
Elektriski regulējamie galdi – 158 tk.euro
Mēbeles medicīnas iestādēm – 62 tk.euro
Biroja un apmeklētāju krēsli – 2,45milj.euro
Guļamtelpu mēbeles – 500 tk.euro
Saliekamie un konferenču galdi – 106 tk.euro
Darba vietu un citu telpu nodalīšanas starpsienas – 29 tk.euro

Mēbeļu katalogs CI96K
•

Ar iespēju izvēlēties vienu piegādātāju uz grozu

•
•
•
•
•
•
•
•

28 109 vienības
2,65 milj
Mēbeles birojam un izglītības iestādēm – 1,37 milj.euro
Uzgaidāmo telpu mēbeles - 191 tk.euro
Izglītības iestāžu krēsli un galdi – 968 tk.euro
Apmeklētāju pieņemšanas mēbeles – 5,7 tk.euro
Virtuves mēbeles – 59 tk.euro
Pirmsskolas izglītības iestāžu masīvkoka un saplākšņa mēbeles – 60
tk.euro

Mēbeļu katalogi CI96 un CI96K
Piegādātāji, kopējais apgrozījums 7,03 milj.euro

SIA «Troja»
SIA «Daiļrade ekspo»
SIA «Salons Arka»
SIA «Inter Rino»
SIA «Kate»
SIA «Lumini»
SIA «L-Bizness»
SIA «Officeday Latvia»
SIA «Omega Ekspress»
SIA «Rīgas krēslu fabrika»
SIA «Thomson furniture»
SIA «FL Birojs»
SIA «WSP»
SIA «Florence»
SIA «SNS nodaļa»
SIA «R&T»
ISKU BALDAI filiāle
SIA «Arbor Medical Korporācija»

Mēbeļu katalogs CI113
Iepirkuma daļas:
• Mēbeles no KSP un saplākšņa
• Metāla mēbeles
• Izglītības (t.sk. pirmsskolas) iestāžu mēbeles
• Guļamtelpu mēbeles un matrači
• Krēsli
• Uzgaidāmo telpu mēbeles
• Virtuves mēbeles, saliekami galdi un krēsli
Plānotā līgumcena – 20 miljoni euro
Vispārīgās vienošanās darbības laiks – 4 gadi (maksimālais)
Iepirkuma rezultāti: 2019.gada februāris-marts

Mēbeļu katalogs CI113
Kataloga sortiments CI113 paplašināts ar:
• Stūra dokumentu plauktiem
• Dažāda dizaina izglītības iestāžu krēsliem (t.sk. biroja
tipa krēsli)
• Kumodēm veļai, tahtām un dīvāniem
• NBS metāla gultas un dīvāni
• Birojtipa krēsliem apmeklētājiem
• Saliekamajiem plastikāta galdiem, krēsliem un soliem

Mēbeļu katalogs CI113
(piegādātāji, kas iesnieguši piedāvājumu(25))
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIA «Troja»
SIA «FF»
SIA «Daiļrade ekspo»
SIA «Salons Arka»
SIA «Inter Rino»
SIA «Kate»
SIA «L-Bizness»
SIA «Officeday Latvia»
SIA «Omega Ekspress»
SIA «Certes.lv»
SIA «Thomson furniture»
ISKU BALDAI filiāle
SIA «Lazurīts S»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIA «KJ Serviss»
SIA «FL Birojs»
SIA «WSP»
SIA «R&T»,
SIA «Bolderaja serviss»
SIA «BIG RED»
SIA «ATN»
SIA «A-birojs»
SIA «AA Active»
SIA «Prodlex»
SIA «Rīgas krēslu fabrika»
SIA «Viss veikaliem un
noliktavām»

Mēbeļu katalogs CI113
•

Prasības tehniskajā specifikācijā
(izsekojamības nodrošināšanai)

Piegādes laikā 1) Katrai mēbeļu vienībai jābūt marķētai ar uzlīmi
jānodrošina:
(aptuveni 40x20 mm).
2) Marķējumā norādāmā minimālā informācija:
mēbeļu ražotāja un piegādātāja nosaukums; “EIS”
un gada skaitlis, kurā veikta piegāde.

3) Uzlīmes novietojums - uz mēbeles, lai
apkārtējo apstākļu iedarbībā to nevar noņemt,
noplēst vai citādi bojāt.

Mēbeļu katalogs CI113
•
Nosacījumi Vispārīgajā vienošanās:
1) preces (t.sk. visu tās sastāvdaļu, mehānismu un detaļu)
garantijas laiks ir 3 (trīs) gadi visās iepirkuma
priekšmeta preču grupās ietilpstošajām precēm, izņemot
gadījumus, kad tehniskajā specifikācijā ir noteikts
citādi;
2) mēbeļu iepakojumam jābūt no viena materiāla
(piemēram, no kartona, papīra, plastmasas, auduma).
Tas nedrīkst būt daudzslāņains (t.i. sastāvošs no
atšķirīgu materiālu slāņiem), tam jābūt viegli
pārstrādājamam bez speciālas papildus apstrādes
(sadalīšanas pa atšķirīgām komponentēm)

Mēbeļu katalogi EIS
(priekšrocības ES struktūrfondu finanšu līdzekļu
apguvē izmantojot EIS e-katalogu sortimentu)
• Veicot dažādu preču/pakalpojumu iepirkumus, izmantojot EIS
apakšsistēmu E-pasūtījumi (e-katalogus), pasūtītājam:
• Nav jāveido iepirkuma komisija,
• Nav jāizstrādā tehniskās specifikācijas un nolikums,
• Nav jāorganizē iepirkuma procedūra e-konkursa vidē,
• Nav sūdzību (iesniegumu izskatīšanas) iespējamības IUB par nolikumu
vai iepirkuma rezultātiem,
• Nav iespējams saņemt administratīvos sodus par PIL normu
neievērošanu (IUB ASD)
CFLA (vai citām starpniekinstitūcijām) nav jāveic iepirkumu norises pārbaudes un
jāpārbauda iepirkuma procesa likumība un atbilstība, saistībā ar izsludināto iepirkumu.
Vienīgais dokuments, ko var pārbaudīt ir: pavadzīme - vai tā atbilst Vienošanās
nosacījumiem (pavadzīmes numurs, vienošanās numurs (katram katalogam ir savs
Vienošanās nr., norāde par samaksas termiņu - «saskaņā ar vienošanos»).

Paldies par uzmanību!

Lietotāju atbalsta kontaktinformācija:
tālrunis 66155511
e-pasts: eis@vraa.gov.lv
oficiālai sarakstei: pasts@vraa.gov.lv
Mēbeļu katalogu vadītāja: Astra Bērziņa,
astra.berzina@vraa.gov.lv

