
IZRAKSTS 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ. Nr. 50003356621 

 Iepirkuma komisija 

Jēkabpilī 

Iepirkuma  

„Datortehnikas un tās perifērijas iekārtu iegāde”, 

 identifikācijas Nr. JRS-2016/16M 

piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr. 3/16M  

 
2016.gada 17.oktobrī 

 

Sēde atklāta plkst.10.00 

 

Darba kārtībā: 

1. Iepirkuma, organizēta Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8.
2
 panta noteiktajā kārtībā no 

EUR 4 000,00 līdz 41 999,99 „Datortehnikas un tās perifērijas iekārtu iegāde”, 

identifikācijas Nr. JRS-2016/16M piedāvājumu vērtēšana un uzvarētāja noteikšana. 

   

Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Ainārs Iesalnieks 

Sēdē piedalās: Ar SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja 2016. gada 

4.janvāra rīkojumu Nr.3 izveidotās, pastāvīgi darbojošās Iepirkumu komisijas locekļi: 

Ainārs Iesalnieks –Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs;  

Ruta Miķelsone – Iepirkumu komisijas locekle, komisijas pr-ja vietniece; 

Gunta Dābola – Iepirkumu komisijas loceklis 

Māra Skrodere –  Iepirkumu komisijas locekle; 

Sēdi protokolē: nozīmētā Iepirkumu komisijas sekretāre Ausma Čača 

1. 

 Piedāvājumus ir iesnieguši 3 (četri) pretendenti: SIA „Inser IT”, reģ. Nr. 

42103061567; SIA „Techno – Technology”, reģ. Nr. 55403022021, SIA „DATORU 

CENTRS”, reģ. Nr.. 45403012375. Pretendentu un to piedāvājumu izvērtēšana tiek veikta pēc 

iepirkumam iesniegtā piedāvājuma un tajā iekļautajiem dokumentiem un informācijas. 

 Pozīcijām, kuras veido datora komplektāciju, tiek noteikta kopēja zemākā cena  

 

3. Nosakot katra Pretendenta kopējo līgumcenu, tiek ņemtas vērā pozīcijas, kurās 

Pretendentam ir viszemākā līgumcena un aptuvenais iespējamais preces iegādes daudzums.  

 

4. Plānotā iepirkuma kopējā līgumcena 24 mēnešu periodā nedrīkst pārsniegt 41 999,99 EUR, 

bez PVN, ņemot vērā Pretendentu iesniegto uzvarējušās pozīcijas un iespējamo preču 

piegādes daudzumu 24 mēnešu periodam  

 

5. Iepirkumu komisijas locekļi, balsojot vienbalsīgi – par (pret, atturas – nav) nolēma 

līguma slēgšanas tiesības piešķirt un slēgt līgumu ar:  

 

5.1. SIA „Inser IT”, reģ. Nr. 42103061567, juridiskā adrese: Klaipēdas iela 132-16, 

Liepāja, LV-3416, tālrunis 63480428, e-pasts: ionfo@inrex.lv, par datortehnikas un tās 

perifērijas iekārtu iegādi (optiskie diskdziņi, tīkla produkts, printeri), par kopējo līguma 

summu EUR 2 400,- (bez PVN) 

Piedāvātā līgumcena EUR 3266,84 (bez PVN). 

 

5.2. SIA „Techno – Technology”, reģ. Nr. 55403022021, juridiskā adrese: Čiekuru 

iela 6, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis:29255336, e-pasts: Lolita@techno-technology.lv, par 

mailto:ionfo@inrex.lv
mailto:Lolita@techno-technology.lv


datortehnikas un tās perifērijas iekārtu iegādi, par kopējo līguma summu EUR 21 200,- (bez 

PVN). 

Piedāvātā līgumcena EUR 3247,23 (bez PVN). 

 

5.3. SIA „DATORU CENTRS”, reģ. Nr. 45403012375, juridiskā adrese: Draudzības 

aleja 9, Jēkabpils, LV5201, tālrunis 65235131, fakss: 65235131, e-pasta adrese: 

info@daturucentrs.lv, par datortehnikas un tās perifērijas iekārtu iegādi, par kopējo līguma 

summu EUR 18 390,- (bez PVN  

Piedāvātā līgumcena EUR 3248,78 (bez PVN.  

 

6. Iepirkuma kopējo līgumcenu noteikt EUR 41 990,00 (bez PVN) 

 

7. Pieņemto lēmumu Pretendents ir tiesīgs pārsūdzēt Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 

panta astoņpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā (Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā- viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas (no 

saņemšanas dienas). 

 
Sēde slēgta plkst. 14.00 

 

 

Iepirkumu komisijas pr-js:  (personiskais paraksts) A.Iesalnieks 

Iepirkumu komisijas locekļi: (personiskais paraksts) R.Miķelsone 

                                               (personiskais paraksts)  G.Dābola 

                                              (personiskais paraksts)  M. Skrodere 

Protokolēja (personiskais paraksts)  A.Čača 
 

 

mailto:info@daturucentrs.lv

