
  

LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 

 

Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079 

tālrunis 67840744, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Iepirkumu komisijas 

 

ZIŅOJUMS 

 

Rīgā, 17.04.2015. 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – LU RMK), Hipokrāta ielā 

1, Rīgā, LV-1079, Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta kārtībā veica „Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledžas datoru, serveru un lokālā datoru tīkla aktīvo elementu apkalpošana”  

(turpmāk tekstā – Iepirkums). Identifikācijas Nr. LU RMK 2015/2. 

Iepirkuma procedūras veids:  iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta kārtībā. 

Līguma priekšmets:  Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas datoru, 

serveru un lokālā datoru tīkla aktīvo elementu 

apkalpošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 

 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2015.gada 

25. martā. 

 

LU RMK nodibināta pastāvīga iepirkumu komisija (04.03.2014. rīkojums Nr.01-4/11) 

Komisijas priekšsēdētāja: Direktores vietniece - R. Bogdanova 

Komisijas locekļi: Galvenā grāmatvede - G. Medjāne 

 Administratīvi saimnieciskās daļas 

vadītāja vietniece 

- D.Retiķe 

 

24.03.2015. Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums uzsākt Iepirkumu, piešķirt tam 

identifikācijas numuru LU RMK 2015/2 un apstiprināt Iepirkuma nolikumu. 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendentam bija jāiesniedz piedāvājums, kas satur šādus 

atlases dokumentus: kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un finanšu piedāvājums.  

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu. 

Piedāvājumi pretendentiem bija jāiesniedz līdz 2015.gada 8. aprīlim plkst. 11:00 Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV – 1079, 3.stāvā 

344.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.  

Nolikumā norādītajā termiņā piedāvājumus bija iesnieguši: 

Nr.p.k. Pretendents Reģ. Nr. Juridiskā adrese 

Piedāvātā cena,  

EUR bez PVN 

1. SIA "Atea" 40003312822 Rīga, Ūnijas iela 11a, LV-1039 22 992.00 

2. 

SIA „Baltijas 

Informācijas 

Tehnoloģijas” 40003042434 Rīga, Ūnijas iela 11a, LV-1039 20 640.00 

3. SIA „Agile service” 40003846147 Rīga, Maskavas iela 444B, LV-1063 20 224.80 

mailto:koledza@rmkoledza.lv


 

 Komisija veic pretendentu piedāvājumu noformējuma un atlases dokumentu 

atbilstības pārbaudi Nolikuma II un III daļā izvirzītajām prasībām, un konstatē, ka 

piedāvājumu noformējums atbilst nolikuma prasībām, taču neviens no pretendentiem nav 

iesniedzis Nolikuma 27.2. un 27.3. punktiem atbilstošus dokumentus, lielākoties, neatbilstība 

radusies neuzrādot pieredzi videonovērošanas sistēmu un mājas lapas apkalpošanā. Attiecīgi 

uzrādītā pieredze nav līdzīga pēc satura šim pasūtījumam. Pārbaudes rezultāti tiek apkopoti 

tabulās: 

1) Pretendentu piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudes rezultāti 

 

Nr.p.k. 
Kritērijs atbilstoši iepirkuma 

procedūras Nolikumam 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras 

Nolikuma II daļā izvirzītajām prasībām 

atbilst / neatbilst 

 

SIA 

"Atea" 

 

SIA 

„Baltijas 

Informācijas 

Tehnoloģijas

” 

SIA „Agile 

service” 

1. Iesniegts viens piedāvājuma oriģināls atbilst atbilst atbilst 

2. 

Iesniegtie dokumenti ir skaidri salasāmi, 

vārdi un skaitļi ir bez iestarpinājumiem, 

labojumiem vai dzēsumiem 

atbilst atbilst atbilst 

3. 

Piedāvājums aizpildīts latviešu valodā. 

Dokumentiem svešvalodā jāpievieno 

tulkojums latviešu valodā. 

atbilst atbilst atbilst 

4. 

Piedāvājumu parakstījis pretendenta 

pārstāvis, kuram ir paraksta tiesības.  

Pievienots paraksta tiesības apliecinošs 

dokuments. 

atbilst atbilst atbilst 

5. 

Piedāvājuma lapas ir numurētas, tam ir 

satura rādītājs. Piedāvājums ir cauršūts, 

apzīmogots un noformēts atbilstoši 

28.09.2010. Mk noteikumiem Nr.916 

atbilst atbilst atbilst 

2) Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes apkopojums 

 

Nr.p.k. 
Kritērijs atbilstoši iepirkuma procedūras 

Nolikumam 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras 

Nolikuma III daļā izvirzītajām prasībām 

iesniegts / nav iesniegts 

SIA 

"Atea" 

 

SIA 

„Baltijas 

Informācijas 

Tehnoloģijas

” 

SIA „Agile 

service” 

1. 
Pieteikums par piedalīšanos 

iepirkumā 
iesniegts iesniegts iesniegts 



2. 

Pretendenta pieredzi apliecinošs 

saraksts saskaņā ar nolikuma 3. 

pielikumu par pēdējiem diviem 

gadiem, t.i., par 2013.gadu un 

2014.gadu, kurā norādīti vismaz divi 

finansiāli līdzvērtīga apjoma līgumi, 

kas ir līdzīgi pēc satura šim 

pasūtījumam 

iesniegts, taču 

nolikumam 

neatbilstošs 

(sarakstā 

ietvertā 

informācija 

neatspoguļo 

pieredzi, kas ir 

līdzīga pēc 

satura šim 

pasūtījumam) 

iesniegts, taču 

nolikumam 

neatbilstošs 

(sarakstā ietvertā 

informācija 

neatspoguļo 

pieredzi, kas ir 

līdzīga pēc satura 

šim pasūtījumam) 

iesniegts, taču 

nolikumam 

neatbilstošs 

(sarakstā 

ietvertā 

informācija 

neatspoguļo 

pieredzi, kas ir 

līdzīga pēc 

satura šim 

pasūtījumam) 

3. 

Vismaz divas pozitīvas atsauksmes no 

iepriekšējiem pasūtītājiem par 

realizētajiem pakalpojumiem, kas ir 

līdzīgi pēc apjoma un satura šim 

pasūtījumam 

iesniegts, taču 

nolikumam 

neatbilstošs 

(atsauksmēs 

ietvertā 

informācija 

neatspoguļo 

pieredzi, kas ir 

līdzīga pēc 

satura šim 

pasūtījumam) 

iesniegts, taču 

nolikumam 

neatbilstošs 

(atsauksmēs 

ietvertā 

informācija 

neatspoguļo 

pieredzi, kas ir 

līdzīga pēc satura 

šim pasūtījumam) 

iesniegts, taču 

nolikumam 

neatbilstošs 

(atsauksmēs 

ietvertā 

informācija 

neatspoguļo 

pieredzi, kas ir 

līdzīga pēc 

satura šim 

pasūtījumam) 

4. 

Cenrādis pakalpojumiem, kas, 

nepieciešamības gadījumā, būtu 

veicami par papildus samaksu, tai 

skaitā, papildus izsaukuma izmaksas 

iesniegts iesniegts iesniegts 

5. 
Paraksta tiesības apliecinošs 

dokuments 
iesniegts iesniegts iesniegts 

 

Komisija konstatē, ka pēc pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem, komisija nevar 

gūt priekšstatu par pieredzi darbā ar videonovērošanas sistēmām un mājas lapas apkalpošanu, 

līdz ar to uzskatāms, ka nolikuma prasības nav izpildījis neviens no pretendentiem. 

Tā kā pretendenti nav iesnieguši piedāvājumus saskaņā ar visām nolikumā 

izvirzītajām prasībām, Komisija nolemj izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem. 

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja      R.Bogdanova  

 


