Iepirkumu norise preču kategorijā medicīniskie cimdi (sterili, nepūderēti)
Piemērs: Divi iepirkumi, kas norisinājās paralēli C19/IEG/2020-2 un C19/IEG/2020-3

Publisko iepirkumu likuma nepiemērošana neatbrīvo no pienākuma valsts budžeta līdzekļus tērēt ekonomiski
Kāda bija sākotnējā cena un par kādu noslēdza līgumu?
Kā cena izmainījās laikā no piedāvājuma brīža līdz līguma noslēgšanai?
Piedāvājumu
saņemšanas datums
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Sākotnēji piedāvātā cena
Līguma noslēgšanas
piedāvājuma iesniegšanas datumā
datums

05. maijs

0,31 eiro

27. maijs

14. maijs

0,36 eiro

09. jūnijs

Cena, par kādu tika noslēgts
līgums – cenas pieauga!
0,89 eiro
0,54 eiro

Cenu izmaiņas ietekmē līguma slēgšanas laiks, piegādes apjoms un nosacījumi

Kā mainījās piedāvājuma cena laikā no sākotnējā piedāvājuma brīža? Ko deva mēnesi ilgs izvērtēšanas
process? 14.05. tika saņemts izdevīgāks piedāvājums – kādēļ tika turpināts iepirkums, ja paralēli notiekošajā
procesā bija saņemts acīmredzami konkrētspējīgs piedāvājums?
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05.05.2020.
Sākotnējais
piedāvājums

14.05.2020.
Precizētais
piedāvājums

27.05.2020
Noslēgts līgums
par cenu

0,31 eiro

0,89 eiro

0,89 eiro
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29.05.2020

05.06.2020

09.06.2020

Sākotnējais
piedāvājums

Precizēts
piedāvājums

Precizēts
piedāvājums

Noslēgts līgums
par cenu

0,36 eiro

0,47 eiro

0,54 eiro

0,54 eiro

2 354 000

480 600

481 000

C19/IEG/2020-3

Apjoma izmaiņas
iepirkuma gaitā

408 092

408 092

Revidenti nevarēja izsekot iegādājamo preču apjoma izmaiņu pamatotībai. Kāpēc iegādājamais preču apjoms kategorijā “medicīniskie vienreiz lietojamie cimdi (sterili,
nepūderēti)” vienā iepirkumā (C19/IEG/2020-2) bija 408 092 pāri, bet paralēli notiekošajā iepirkumā (C19/IEG/2020-3) jau 2 354 000 pāri? Kāpēc apjoms līguma slēgšanas brīdī
atkal mainījās un līgumu slēdza par 481 000 pāru piegādi. Vajadzību sarakstu uztur un Informāciju par iegāžu apjomiem sniedz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Cik būtu ietaupīts, ja būtu izvēlēts lētāks piedāvājums?
Iepirkuma
pases
datums
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Uzaicinājumi Piedāvājumu Līguma
nosūtīšanas saņemšanas slēgšanas
datums
datums
datums

Cena EUR

Pāru skaits
Līguma
Izmaksas, ja Cik būtu
gab.
summa bez cimdus pirktu ietaupīts?
PVN EUR par 0,54 eiro?
EUR

23. aprīlis

29. aprīlis

05. maijs

27. maijs

0,89 eiro

408 092

363 201

07. maijs

11. maijs

14. maijs

09. jūnijs

0,54 eiro

481 000

259 740

220 370

142 831

Vai cimdu iegāde bija steidzama un neatliekama? Pārbaudot VAMOIC noliktavas atlikumus, revidenti konstatēja,
ka 18.06.2020. noliktavā bija 408 092 pāri jeb pilns SIA “Brief” piegādātais apjoms, bet otra līguma piegādes
termiņš vēl nebija pienācis.
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Līguma noslēgšanas
datums

Pāru skaits gab.

Noliktavā
saņemšanas datums
(dati uz 18.06.)

Atlikums 18.06.

Izsniegts uz 18.06.

27. maijs

408 092

13. jūnijs

408 092

0

09. jūnijs

481 000
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