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Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
Iepirkumu komisijas
ZIŅOJUMS
Rīgā, 11.11.2014.
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – LU RMK), Hipokrāta ielā
1, Rīgā, LV-1079, Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā veica iepirkumu „Gultas
matraču iegāde Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžai” (turpmāk tekstā –
Iepirkums). Identifikācijas Nr. LU RMK 2014/9.
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2014.gada
27. oktobrī.
LU RMK nodibināta pastāvīga iepirkumu komisija (04.03.2014. rīkojums Nr.01-4/11)
Komisijas priekšsēdētāja:
Komisijas locekļi:

Direktores vietniece
Galvenā grāmatvede
Administratīvi saimnieciskās daļas
vadītāja vietniece

R. Bogdanova
G. Medjāne
D. Retiķe

27.10.2014. Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.1) uzsākt Iepirkumu,
piešķirt tam identifikācijas numuru LU RMK 2014/9 un apstiprināt Iepirkuma nolikumu.
Saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendentam bija jāiesniedz piedāvājums, kas satur šādus
atlases dokumentus: Pieteikums dalībai iepirkumā; Reģistrācijas apliecības kopija; Izziņa par
Pretendenta uzņēmuma pēdējo trīs gadu kopējo vidējo finanšu apgrozījumu; Pretendenta
pieredzes apliecinājums; Atsauksmes no trīs pasūtītājiem par Pretendenta piegādātajiem gultas
matračiem, kur katra pakalpojuma summa līdzvērtīga Pretendenta Finanšu piedāvājuma
summai; Tehniskais piedāvājums; Finanšu piedāvājums.
Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu.
Piedāvājumi pretendentiem bija jāiesniedz līdz 2014.gada 7. novembrim 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 „FL Birojs”

40003875292

5768.00

SIA „Ritmeks”

40103398973

SIA „Vitaniks”

40103355692

Krimuldas novads, Ragana 1-9,
LV-2144
„Dambīši”, Jaunpļavas,
Zentenes pag., Tukuma nov.,
LV-3113
Brīvības iela 180, Rīga, LV1012

5423.00

4879.50

Piedāvājumi tika atvērti Iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 7. novembrī, Rīgā,
Hipokrāta ielā 1 (protokols Nr.2).
Komisijas locekļi aizpilda un paraksta apliecinājumu par to, ka nav tādu apstākļu, kuru
dēļ varētu uzskatīt, ka viņi būtu ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.
Pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas izvērtēja piedāvājumu noformējuma un atlases
dokumentu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām un konstatēja, ka SIA „FL Birojs”
iesniegtā piedāvājuma atlases dokumenti neatbilst nolikuma prasībām. Pretendents nav
iesniedzis Izziņu par Pretendenta uzņēmuma kopējo vidējo finanšu apgrozījumu; Pretendenta
pieredzes apliecinājumu; atsauksmes no trīs pasūtītājiem par Pretendenta piegādātajiem gultas
matračiem, kur katra pakalpojuma summa līdzvērtīga Pretendenta Finanšu piedāvājuma
summai. Tā kā SIA „FL Birojs” piedāvājums nesatur visus Nolikuma 11.punktā noteiktos
dokumentus, Pretendents no tālākas līdzdalības iepirkumā tiek izslēgts. Pretendenta SIA
„Vitaniks” iesniegtajā tehniskajā piedāvājumā konstatēts, ka nav iekļauta viena no minētajām
matrača kārtām.
Komisija nolemj uzdot jautājumu pretendentam SIA „Vitaniks”, vai nepilnības
tehniskajā piedāvājumā radušās tehnisku iemeslu vai neuzmanības dēļ. Sagatavo vēstuli
pretendentam SIA „Vitaniks”, nosūta to elektroniski un pa pastu, norādot skaidrojumu
iesniegšanas termiņu 12.11.2014.
Iepirkumu komisija nolēma pārliecināties, vai pretendentam SIA „Vitaniks” valstī,
kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Iepirkumu komisija pārliecinās, ka pretendentiem saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienesta izziņu par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda esamību
vai neesamību, nav nodokļu parādu. (protokols Nr.3).
11.11.2014. saņemts SIA „Vitaniks” apstiprinājums, ka nepilnības tehniskajā
piedāvājumā radušās neuzmanības dēļ un apliecinājums piegādāt preces saskaņā ar iepirkuma
Nolikuma tehnisko specifikāciju.
Nolikuma prasībām atbilstošs un ar zemāko piedāvāto līgumcenu ir SIA „Vitaniks”
piedāvājums.
Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju iepirkumā atzīt SIA „Vitaniks” ar
piedāvāto līgumcenu 4879.50 EUR (četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit deviņi euro un 50
centi) bez PVN.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

R.Bogdanova

