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

Iepirkumu komisija 

 

Atklāta konkursa  

„Intensīvās terapijas pacientu gultu ar matračiem un  

pacientu piederumu galdiņu piegāde”, 

 identifikācijas Nr. JRS-2017/19K 

 

ZIŅOJUMS 

PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU 

(Iepirkums organizēts Publisko iepirkumu likuma kārtībā) 

 

Jēkabpilī                                                                                                  2017.gada 10.novembrī 

 

 

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese  

 SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ.Nr. 50003356621, juridiskā adrese: A.Pormaļa iela 

125, Jēkabpilī, LV- 5201 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs un līguma priekšmets  

 Nr. JRS-201719K, līguma priekšmets „Intensīvās terapijas pacientu gultu ar matračiem un 

pacientu piederumu galdiņu piegāde”, saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Iepirkuma (galvenais priekšmets) CPV kods 33192000-2 

 

3. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 

internetā un vai ir publicēts informatīvais paziņojums  

 Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā internetā publicēts 04.09.2017. ES Vēstnesī publikācija 

nav veikta.  

 

4. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums. 

Sēdi vada: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Ainārs Iesalnieks 

Sēdē piedalās Iepirkumu komisijas locekļi: 

Ainārs Iesalnieks –Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs;  

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

Gunta Dābola – Iepirkumu komisijas locekle; 

Māra Skrodere – Iepirkumu komisijas locekle 

Sēdi protokolē: nozīmētā Iepirkumu komisijas sekretāre Ausma Čača 

 

Iepirkuma komisija izveidota ar SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja 2016. gada 

04.janvāra rīkojumu Nr.3 izveidotās, kā pastāvīgi darbojošās Iepirkumu komisija. 

 

5.Pretendentam noteiktās kvalifikācijas prasības 

5.1.Konkursā var piedalīties jebkurš pretendents, kas ir tiesīgs piegādāt Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas 

preces un uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma (PIL) 42 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi, 

ievērojot PIL 42. panta noteikumus. 

5.3. Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015., 2016.), bet ja pretendents darbojas īsāku laika periodu, tad 

visā tā darbības laikā, gada vidējais finanšu apgrozījums, katru gadu vismaz divas reizes pārsniedz piedāvāto 

līgumcenu.  

 

 6. Piedāvājuma izvēles kritēriji.  

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturto daļu izvēles kritērijs – saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, izvērtēšanai izmantojot tikai cenu.  

 

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš. 

 Līdz 26.09.2017. plkst.14.00 

 



8. Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas. Piedāvājumu iesnieguši 3 (trīs) 

pretendenti. 

N.p.k. Pretendenta nosaukums Iesniegšanas datums, 

laiks 

Piedāvātā cena EUR 

(bez PVN 

1. SIA „NMS ELPA” 25.09.2017., plkst. 10.24 56 154,00 

2.  SIA „Arbor Medical 

Korporācija” 

26.09.2017., plkst. 13.00 80 687,00 

3.. SIA „AB Medical Group Riga” 26.09.2017., plkst. 13.05 111 255,00 

 

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks 

A.Pormaļa iela 125, Jēkabpilī, SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” administrācijas ēkā, direktora 

kabinetā  26.09.2017., plkst.14.00  

 

10. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena. 

SIA „Arbor Medical Korporācija”, reģ. Nr. 40003547099, juridiskā adrese: Meistaru iela 7, 

Valdlauči, Ķekavas novads, LV-1076, tālrunis 67620126, fakss: 67620070, e-pasts: arbor@arbor.lv un 

slēgt līgumu par Intensīvās terapijas pacientu gultu ar matračiem un pacientu piederumu galdiņu 

piegādi, atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam.  

Piedāvājums ir atbilstošs nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, piedāvātā cena atbilst 

veiktajai iepirkuma procedūrai.  

Piedāvātā līgumcena EUR 80 687,00 bez PVN 

Līguma kopējā summa 80 687,00 EUR, bez PVN. Slēdzot līgumu ņemt vērā spēkā esošo PVN likmi. 

 

11. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem un par iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošiem piedāvājumiem 

NAV noraidītu pretendentu. 

 

11.1. Noraidīt Pretendenta SIA „NMS ELPA”, reģ. Nr. 4000348336 piedāvājumu, kā 

neatbilstošu atklāta konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām sekojošās pozīcijās:  

- poz. 1.5. – prasība: pacienta virsmas izmēri 210 cm x 90 cm (garums x platums) +/- 3 cm – 

piedāvājums: 200 cm x 90 cm;  

- poz. 1.6 – prasība: platums ne vairāk par 100 cm, -  piedāvājums: 105 cm.;  

-  poz. 1.13. – prasība: līdz ne mazāk kā 30o  leņķis – piedāvājums: līdz 18o leņķim;  

- poz. 2.5. – prasība: 210 cm x 90 cm (garums x platums) +/- 3 cm – piedāvājums: 200 cm x 90 cm; 

- poz. 2.6 – prasība: platums ne vairāk par 100 cm, -  piedāvājums: 105 cm. ;  

- poz. 2.12. – prasība līdz ne mazāk kā 30o  leņķis – piedāvājums: līdz 18o leņķim; 

- poz. 5.7.- prasība: 50 cm x 50 cm x 85 cm (platums x garums x augstums) +/- 3 cm, - piedāvājums: 56 cm x 41 

cm x 84 cm.  

2.1.1. Neveikt pretendenta piedāvājuma saimnieciskā izdevīguma (cenas) izvērtēšanu. 

Piedāvātā līgumcena EUR 56 154,00 bez PVN 

 

11.2. Noraidīt Pretendenta SIA „AB Medical Group Riga”, reģ. Nr. 40003373297 

piedāvājumu. 

Piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais, nav ar viszemāko piedāvāto līgumcenu. 

Piedāvātā līgumcena EUR 111 255,00 (bez PVN).  

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: (personiskais paraksts) Ainārs Iesalnieks 

                               

Iepirkumu komisijas locekļi: (personiskais paraksts) Ruta Miķelsone 

                                                 (personiskais paraksts)  Gunta Dābola 

                                                  (personiskais paraksts)  Māra Skrodere 

 

mailto:arbor@arbor.lv

