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Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību 

“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 

Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 

 

 

LĒMUMS 

par iepirkuma procedūru 

„Automātisko durvju tehniskā apkope un remonts”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/26MP 

 

2018. gada 21. septembrī 

 

1. Pasūtītājs: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas 

slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003410729 (turpmāk – Slimnīca). 

2. Paziņojums par līgumu (par iepirkuma procedūru) internetā: Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājas lapā un Pasūtītāja mājas lapā ievietots 2018. gada 30. augustā. 

3. Iepirkuma procedūru organizē un realizē: ar Slimnīcas valdes priekšsēdētājas A. Vaivodes 

2018. gada 30. augusta rīkojumu Nr. 01-6/120 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma 

komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, komisijas locekļi: Energo un 

saimniecības nodaļas vadītājs Dainis Kalniņš un galvenā iepirkumu speciālista palīdze Liāna 

Jaunzeme. 

4. Iepirkuma priekšmets – automātisko durvju tehniskā apkope un remonts (turpmāk tekstā – 

Pakalpojums), saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma 

pielikumā Nr. 2. 

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 10. septembris, plkst. 11:00. 

6. Piegādātāji, kuri iesnieguši piedāvājumus: 

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika 

2018. gada 10. septembrī, plkst. 11:00, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, 

Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā, slēgtā sanāksmē. 

8. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:  

Nr. 

p.k. 
Pretendents, reģ. Nr., adrese 

Pretendenta piedāvājuma 

cena EUR bez PVN 

1.  
SIA “F SERVISS”, reģ. Nr. 40103263415, juridiskā 

adrese – Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082 
10711,66 

8.1.  Pretendenta piedāvājums atbilst visām nolikumā paredzētajām piedāvājuma noformējuma, 

atlases un kvalifikācijas prasībām. 

8.2.Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām. 

Nr. 

p.k. 
Pretendents, reģ. Nr., adrese 

Pretendenta piedāvājuma 

cena EUR bez PVN 

1.  
SIA “F SERVISS”, reģ. Nr. 40103263415, juridiskā 

adrese – Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082 
10711,66 

2.  
SIA “TEHNO NAMS”, reģ. Nr. 40003619908, juridiskā 

adrese – Maskavas iela 247-14, Rīga, LV-1019 
11678,52 
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8.3.Iepirkuma komisija pārbaudīja un konstatēja, ka Pretendenta piedāvājums nav nepamatoti 

lēts. 

8.4.Iepirkuma komisija nolēma piešķirt Pretendentam līguma slēgšanas tiesības, jo tā 

piedāvājums atbilst visām nolikumā paredzētajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais 

piedāvājums. 

9. Informācija par apakšuzņēmējiem: nav attiecināms. 

10. Pamatojums par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: nav attiecināms. 

11. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, - pamatojums iepirkuma procedūras 

nepārtraukšanai saskaņā ar 28.02.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 107 “Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība” 19. punktu: nav attiecināms. 

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 

nepamatoti lētu: nav attiecināms. 

13. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav attiecināms. 

 

Lēmuma pārsūdzēšana: Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta 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 likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:    ___________________ I. Rantiņa  

    

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietnieks:  ___________________ D. Kalniņš 

 

Komisijas locekle:   ___________________ L. Jaunzeme 

 

 


