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ZIŅOJUMS 

 

Rīgā, 20.06.2014. 

 

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

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

panta kārtībā veica iepirkumu „Medicīniskā 

aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā”   

(turpmāk tekstā – Iepirkums). Identifikācijas Nr. LU RMK 2014/5. 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2014.gada 

4. jūnijā.  

 

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 

04.06.2014. Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.1) uzsākt Iepirkumu, 

piešķirt tam identifikācijas numuru LU RMK 2014/5 un apstiprināt Iepirkuma nolikumu. 

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

atlases dokumentus: Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā; Pretendenta pieredzes 

apliecinājums; Trīs atsauksmes; Reģistrācijas apliecības kopija; Izziņa par kopējo finanšu 

apgrozījumu; Ja pretendents nav ražotājs, pretendents iesniedz derīgu autorizācijas vēstuli vai 

pretendenta apliecinātu sertifikāta kopiju; Paraksta tiesības apliecinošs dokuments; Tehniskais 

piedāvājums; Finanšu piedāvājums; katras iekārtas (mācību materiāla) krāsains attēls. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu. 

Piedāvājumi pretendentiem bija jāiesniedz līdz 2014.gada 17. jūnijam 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: 

Pretendents Reģ.nr. Juridiskā adrese Piedāvājuma  

summa, EUR bez PVN 

SIA „Arbor 

Medical 

Korporācija” 

40003547099 Meistaru iela 7, 

Valdlauči, Ķekavas 

novads, LV-1076 

18 782.00 

 

 Piedāvājums tika atvērts Iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 19. jūnijā, Rīgā, 

Hipokrāta ielā 1 (protokols Nr.2). Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas izvērtēja 

mailto:koledza@rmkoledza.lv


piedāvājuma noformējumu un atlases dokumentu  atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām un 

konstatēja, ka piedāvājuma noformējums un atlases dokumenti atbilst nolikuma prasībām. 

 Pretendentam SIA „Arbor Medical Korporācija” nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.  

Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju iepirkumā atzīt SIA „Arbor 

Medical Korporācija” ar piedāvāto līgumcenu 18 782.00 (astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti 

astoņdesmit divi euro un 00 centi) EUR bez PVN. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja      R.Bogdanova  

 


