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ZIŅOJUMS 

 

Rīgā, 28.04.2014. 

 

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

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

panta kārtībā veica iepirkumu „Telpu 

uzkopšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcā Hipokrāta ielā 

1, Rīgā” (turpmāk tekstā – Iepirkums). Identifikācijas Nr. LU RMK 2014/2. 

 

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

2. aprīlī. 

 

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 

28.03.2014. Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr.1) uzsākt Iepirkumu, 

piešķirt tam identifikācijas numuru LU RMK 2014/2 un apstiprināt Iepirkuma nolikumu. 

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

atlases dokumentus: Pieteikums dalībai iepirkumā; reģistrācijas apliecības kopija; paraksta 

tiesības apliecinoša izziņa; pretendenta apliecināta izziņa, kas sastādīta, pamatojoties uz 

finanšu dokumentiem par pretendenta iepriekšējo 2 (divu) gadu (2012., 2013.) 

komercdarbības daļu, kas attiecas uz līguma priekšmetu, un kurā redzams, ka katrā no gadiem 

finanšu apgrozījums telpu uzkopšanā ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par piedāvāto 

līgumcenu, pieredzes apliecinājums par iepriekšējiem 2 (diviem) gadiem (2012. un 2013.g.); 

trīs atsauksmes no pasūtītāja (iem), kas minēti pretendenta pieredzes izziņā; personāla 

atbilstības apliecinājums; tehniskais un  finanšu piedāvājums; pielietojamo mazgāšanas un 

dezinfekcijas līdzekļu atbilstība specifikācijai; objekta apskates lapa. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu. 

Piedāvājumi pretendentiem bija jāiesniedz līdz 2014.gada 14. 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: 

Pretendents Reģ.Nr. Juridiskā adrese 
Piedāvātā cena (par 

20 mēnešiem), bez 

PVN 

mailto:koledza@rmkoledza.lv


 

SIA „Tīrības 

centrs” 

Reģ.nr.42103036752 Liepājas iela 78c-

13, Rīga, LV-1002 

22 188.20 

SIA „SOL 

Latvia” 

Reģ.nr.43903001939 Daugavas iela 15, 

Jūrmala, LV-2011 

19 740.00 

 

 Piedāvājumi tika atvērti Iepirkumu komisijas sēdē 2014.gada 14. aprīlī, Rīgā, 

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

piedāvājumu noformējuma un atlases dokumentu  atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.   

Iepirkuma komisija konstatē, ka SIA „Tīrības centrs” un SIA „SOL Latvia” ir 

iesniedzis LU RMK izstrādāto Tehnisko specifikāciju, nevis Tehnisko piedāvājumu, kā arī 

SIA „SOL Latvia” piedāvājumam pievienots tikai dezinfekcijas līdzekļu apraksts, nevis 

drošības datu lapas. Komisija nolemj pretendentiem nosūtīt vēstules, lūdzot līdz 23. aprīlim 

iesniegt trūkstošos dokumentus. 

Līdz noteiktajam laikam abi pretendenti precizē iepirkumā LU RMK 2014/2 iesniegtos 

dokumentus, taču atkārtoti izvērtējot pretendentu Tehniskos piedāvājumus, komisija konstatē, 

ka abu pretendentu dezinfekcijas līdzekļi neatbilst iepirkuma Tehniskās specifikācijas tabulas 

Nr. 1 „Regulāras telpu uzkopšanas kārtība” punktā 3.2. un 3.3. noteiktajam. 

Tā kā iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, Komisija nolemj izbeigt iepirkuma procedūru bez rezultātiem. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja      R.Bogdanova  

 


