Pamatojums veikt sarunu procedūru nepublicējot paziņojumu par līgumu
Pamatojoties uz tehniskajiem iemesliem un papildu riskiem, nododot Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB) mēbeļu demontāžu un vēlāku montāžu citiem
pakalpojumu sniedzējiem, kas nav tiešie mēbeļu izgatavotāji:
1) pēc Gunāra Birkerta skicēm izgatavoto mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija,
darba zīmējumi, montāžas shēmas un konstruktīvie mezgli (stiprinājumi un
tml.) ir izstrādāti un ieviesti ražošanā pilnsabiedrības „4MB” uzņēmumos īpaši
LNB projektā ietverto mēbeļu izgatavošanai;
2) daļa no demontējamām un pārvietojamām mēbelēm ir izgatavotas un to
sastāvdaļas līmētas uz vietas LNB telpās, to esošie gabarīti nepieļauj
pārvietošanu starp LNB stāviem vai starp publisko un dienesta zonu bez
demontāžas;
3) pēc sava rakstura demontējamās mēbeles ir monolītas, līmētie savienojumi
tiek uzskatīti par neizjaucamiem;
4) konkrētajā gadījumā mēbeļu demontāža ir saistīta ar tehnoloģisku iejaukšanos
mēbeļu struktūrā (piemēram, līmēto mezglu izjaukšana un atjaunošana,
individuālu, uz vietas veidotu, mezglu elementu demontāža un vēlāka
montāža, gludo, redzamo virsmu sadalīšana atsevišķās detaļās un vēlāka
atjaunošana);
5) šādā gadījumā ražotājs nevar sniegt konkrētas instrukcijas par mēbeļu vai to
mezglu demontāžu; tikai ražotāja personāls, kas ir veicis montāžas darbus un
labi pārzina mēbeļu uzbūvi, var izvērtēt un piemērot labākos demontāžas
paņēmienus katrā konkrētajā gadījumā;
6) pastāv risks, ka, demontējot mēbeles, daļa no tām tiks sabojātas un būs
nepieciešama atsevišķu mēbeļu vai to detaļu atjaunošana un/vai nomaiņa;
7) pastāv risks, ka citu ražotāju veidotās detaļas var nebūt savietojamas ar
esošajām, un atsevišķi mēbeļu elementi vizuāli atšķirsies pielietoto materiālu
un tehnoloģisko paņēmienu dēļ, līdz ar to netiks nodrošināta tāda pati
kvalitāte, kāda ir līdzvērtīgām mēbelēm, kas netiks demontētas/montētas. Tas
nav pieļaujams ēkas sabiedriskā nozīmīguma dēļ;
8) šīs darbības aptver četrus LNB stāvus un 610 lasītavu un publiskās zonas
lielgabarīta mēbeles (lasītavu galdus un plauktus), kā arī citas mēbeles (skat.
vēstulei pievienotos plānus ar krāsu indeksāciju un paredzamo stāvu
plānojumu prezidentūras laikā);
ir saņemta Iepirkumu uzraudzības biroja atļauja piemērot sarunu procedūru,
nepublicējot paziņojumu par līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta
pirmās daļas 2.punktu, jo līgumu var noslēgt tikai ar vienu piegādātāju –
pilnsabiedrību „4MB” – augstāk minēto tehnisko iemeslu dēļ.
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