
IZRAKSTS 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” reģ. Nr. 50003356621 

Iepirkumu komisija 

Jēkabpilī 

Iepirkuma  

„Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu iegāde”  

(identifikācijas Nr. JRS 2019/5M) 

piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.3/5M 
 

2019.gada 17.jūnijā 

Sēde atklāta plkst. 15.00  

Darba kārtībā: 

1. Iepirkuma, organizēta Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9. panta noteiktajā kārtībā no EUR 

4 000,00 līdz 41 999,99 „Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļu iegāde”, identifikācijas Nr. JRS 

2019/5M piedāvājumu vērtēšana. 

2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. 

 

Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Andrejs Miļčevskis 

Sēdē piedalās: Ar SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja 2019. gada 25.aprīļa 

rīkojumu Nr.51 izveidotās, pastāvīgi darbojošās Iepirkumu komisijas locekļi: 

Andrejs Miļčevskis –Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs;  

Māra Skrodere – Iepirkumu komisijas locekle, komisijas pr-ja vietniece; 

Katerina Dobiļevska – Iepirkumu komisijas locekle 

Nepiedalās: Inna Gellere  –  Iepirkumu komisijas locekle 

Sēdi protokolē: nozīmētā Iepirkumu komisijas tehniskā sekretāre Ausma Čača 

1. 
1.1. Piedāvājumu ir iesniedzis 1 (viens) pretendents – SIA „Hygeia”, reģ. Nr. 40103385536 (saraksts 

pielikumā).  

1.2.[..] 

1.3.[..] 

1.4. Tiek veikta aritmētiskās kļūdas labošana par pamatu ņemot nemainīgo 1 (vienas) vienības cenu un 

faktisko plānoto apjomu, kas ir 2x mazāks. 

Piedāvātā līgumcena par pilnu daļu skaitu pēc aritmētiskās kļūdas labojuma ir EUR 27 420,35 bez PVN.  

Pirms lēmuma pieņemšanas iepirkumu komisija EIS pārliecinās vai uz pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav attiecināmi PIL 9.panta astotajā daļā ietvertie izslēgšanas 

nosacījumi.  

Pārbauda vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības neattiecas 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1
 panta nosacījumi.  

 

2. Iepirkumu komisijas locekļi atklāti balsojot, vienbalsīgi par, pret – nav, nolēma:  
   2.1. Līguma slēgšanas tiesības piešķirt un slēgt līgumu ar SIA „Hygeia”, reģ. Nr. 

40103385536, juridiskā adrese: Magoņu iela 14, Rīga, LV 1002, tālrunis: 67383259, fakss: 66103010, 

e-pasts: dainida@hygeia.lv, par līguma kopējo summu EUR 27 420,00 

Slēdzot līgumu ņemt vērā spēkā esošo PVN.  

2.2.Piedāvājums ir atbilstošs iepirkuma nolikumam un tehniskās specifikācijas prasībām, atbilst 

iepirkuma plānotajai līgumcenai (iepirkuma slieksnim). 

Sēde slēgta plkst. 16.00 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: (personiskais paraksts) A. Miļčevskis                          

Iepirkumu komisijas locekļi:    (personiskais paraksts)  M.Skrodere 

                                      (personiskais paraksts)  K.Dobiļevska 

Protokolēja: (personiskais paraksts)  A.Čača 

 
IZRAKSTS PAREIZS 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, juriste 

 

_______________ A.Čača 

19.06.2019. 
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