Iepirkuma kopējā summa 21 414.00 EUR bez PVN.
16.1.2. saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 14.2.2. punktu, pārliecinās, vai SIA
“Medeksperts”, SIA “Remedine”, SIA “Mediq Latvija”, SIA “OneMed” un
Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle nav izslēdzami no iepirkuma procedūras saskaņā
ar PIL 82 panta (5) daļas nosacījumiem, un konstatē, ka pretendentiem nav neviens no
šajā punktā minētajiem gadījumiem.
17. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu:
17.1. Iepirkuma priekšmeta I daļā – SIA „Medeksperts” par kopējo summu 4 730.00 EUR
bez PVN.
17.2. Iepirkuma priekšmeta II daļā – SIA “Remedine” par kopējo summu 1 120.00 EUR bez
PVN.
17.3. Iepirkuma priekšmeta III daļā - SIA „Remedine” par kopējo summu 108.00 EUR bez
PVN.
17.4. Iepirkuma priekšmeta IV daļā - SIA „OneMed” par kopējo summu 6 424.00 EUR bez
PVN.
17.5. Iepirkuma priekšmeta V daļā - SIA „OneMed” par kopējo summu 584.00 EUR bez
PVN.
17.6. Iepirkuma priekšmeta VI daļā - SIA „Mediq Latvija” par kopējo summu 5 000.00
EUR bez PVN.
17.7. Iepirkuma priekšmeta VII daļā - SIA „Medeksperts” par kopējo summu 898.00 EUR
bez PVN.
17.8. Iepirkuma priekšmeta izbeigt iepirkuma procedūru, jo netika saņemts neviens
piedāvājums.
17.9. Iepirkuma priekšmeta IX daļā - Johnson&Johnson AB Latvijas filiāle par kopējo
summu 2 550.00 EUR bez PVN.
Iepirkuma kopējā summa 21 414.00 EUR bez PVN.
18. Lēmuma pārsūdzēšana: Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru
attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā
tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma 188. panta noteiktajā kārtībā
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Administratīvās rajona tiesas spriedumu
var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Pielikumā: Finanšu piedāvājumi uz 1 lpp.

Sēdes vadītājs, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:

___________________ I. Rantiņa

Komisijas locekļi:

___________________ U. Zariņš
___________________ I. Bulāne

Vecākā iepirkumu speciāliste:

___________________ Z. Liepiņa
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