Ziņojums par iepirkuma norisi
„Endoskopijas kabineta aprīkojuma piegāde un
uzstādīšana SIA „Bauskas slimnīca” vajadzībām"
Identifikācijas Nr. BS 2018/3
Pasūtītāja nosaukums
Pasūtītāja adrese
Iepirkuma identifikācijas Nr.
Iepirkuma procedūras veids
Līguma priekšmets

SIA „Bauskas slimnīca
Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
BS 2018/3
Iepirkums PIL 9.panta kārtībā
Endoskopijas kabineta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana SIA
„Bauskas slimnīca” vajadzībām
Datums, kad paziņojums par 2018.gada 03.jūlijā
līgumu publicēts IUB mājas
lapā internetā
Datums, kad ziņojums par Nav
grozījumiem,
iepirkums
procedūras izbeigšanu vai
pārtraukšanu publicēts IUB
mājas lapā internetā
Iepirkuma komisijas sastāvs
Komisijas priekšsēdētāja:
Sandra Drozdovska - SIA "Bauskas slimnīca" finanšu – uzskaites
daļas vadītāja
Komisijas locekle:
Zinaida Vītola – SIA "Bauskas slimnīca" medicīniskās daļas
vadītāja
Komisijas locekle:
Larisa Lebeiko – SIA "Bauskas slimnīca" galvenā māsa
Iepirkuma
komisijas Iepirkumu komisijas sastāvs izveidots ar SIA "Bauskas slimnīca"
izveidošanas pamatojums
valdes locekles 2018.gada 27.jūnijā ar rīkojumu Nr. 1-10/20
„Par iepirkuma veikšanu”
Iepirkuma
procedūras Sandra Drozdovska - SIA "Bauskas slimnīca" finanšu – uzskaites
dokumentu sagatavotāji
daļas vadītāja, iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
Iepirkuma
procedūrā Nav
pieaicinātie eksperti
Piedāvājumu iesniegšanas vieta Pretendenti piedāvājumus sūta pa pastu vai iesniedz SIA
un termiņš
“Bauskas slimnīca” Dārza ielā 7/1 (poliklīnikas ēka), Bauska,
Bauskas novads, LV-3901, 3.stāvā 303.kabinetā – biroja
administratorei līdz 2018. gada 16.jūlijam, plkst. 1000.
Piedāvājumu
iesniegšanas Nav
termiņa saīsinājuma (tai skaitā
steidzamībai atbilstoši MK
noteikumu Nr. 107 piektajam
punktam) pamatojums
Piedāvājumu
iesniegšanas Nav
pagarinājuma termiņš pēc
paziņojuma par grozījumiem
Piedāvājumu atvēršanas vieta, Iesniegtos piedāvājumus atver 2018. gada 17.jūlijā pulksten 10 40
datums un laiks
SIA “Bauskas slimnīca”, Dārza ielā 7/1, Bauska, Bauskas novads
305.kabinetā.
Pretendentu nosaukumi, kuri ir
Pretendents
Piedāvātā cena EUR
iesnieguši piedāvājumus, kā arī
bez PVN
piedāvātās cenas
Olympus Sverige Aktiebolag
36 757.12
filiāle Latvijā

Piedāvājuma izvēles kritērijs
Pretendenta nosaukums, kuram
piešķirtas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības un piedāvātā
līgumcena.

Piedāvājuma
vērtēšanas
kopsavilkums un pamatojums
piedāvājuma izvēlei, ja par
piedāvājuma kritēriju noteikts
saimnieciski
visizdevīgākais
piedāvājums
Informācija (ja tāda zināma)
par to līguma vai vispārīgās
vienošanās
daļu,
kuru
izraudzītais
pretendents
plānojis
nodot
apakšuzņēmējiem,
kā
arī
apakšuzņēmēju nosaukumi
Pamatojums lēmumam par
katru noraidīto pretendentu, kā
arī par iepirkuma procedūras
dokumentiem
neatbilstošu
piedāvājumu
Ja piedāvājumu iesniedzis tikai
viens
piegādātājs,
pamatojums
iepirkuma
procedūras
pārtraukšanai
saskaņā ar MK 2017.gada
28.februāra noteikumu Nr. 107
“Iepirkuma procedūru un metu
konkursu norises kārtība”
19.punktu.

Izvērtējot pretendentus iepirkuma komisija izvēlas pretendentu,
kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, kurš atbilst
iepirkuma Nolikuma un PIL noteiktajām prasībām.
Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā, reģ. Nr.
40103938382,
Vienības gatve 87i-4, Rīga, LV-1004.
Līgumcena bez PVN EUR 36 757.12 (Trīsdesmit seši tūkstoši
septiņi simti piecdesmit septiņi Eiro 12 centi), ar PVN EUR
43993.12 (Četrdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit trīs
Eiro 12 centi).
Nav

Nav

Nav

Iepirkuma procedūra par Endoskopijas kabineta aprīkojuma
piegādi un uzstādīšanu bija atklāta (ar iepirkuma informācijas
publikāciju Iepirkuma uzraudzības mājas lapā un iepirkuma
dokumentācijas publikāciju SIA „Bauskas slimnīca” mājas lapā).
No iepirkuma izsludināšanas dienas līdz piedāvājumu atvēršanas
brīdim neviens ieinteresētais piegādātājs neuzdeva nevienu
jautājumu un neiesniedza nevienu vēstuli par iepirkuma
dokumentācijā izvirzītajām prasībām. Izvirzītās prasības
neatšķiras no citu iepirkumu, līdzīgu pēc satura un būtības
iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām atlases prasībām
pretendentiem. Līdz ar to, ir uzskatāms, ka izvirzītās pretendentu
atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.
Lēmuma
pamatojums,
ja Nav
iepirkuma komisija pieņēmusi
lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru
Piedāvājuma
noraidīšanas Nav
pamatojums, ja iepirkuma
komisija atzinusi piedāvājumu
par nepamatoti lētu
Ja piemēro sarunu procedūru, procedūras
piemērošanas
pamatojums
Ja piemēro konkursa dialogu –
procedūras
piemērošanas
pamatojums

Iemesli, kuru dēļ netiek
paredzēta
elektroniska
piedāvājumu iesniegšana, ja
pasūtītājam
ir
pienākums
izmantot
piedāvājumu
saņemšanai
elektroniskās
informācijas sistēmas
Konstatētie interešu konflikti
un pasākumi, kas veikti to
novēršanai
Paziņojuma
sagatavošanas
datums

Pasūtītājam nav pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai
elektroniskās informācijas sistēmas, jo iepirkums ir veikts
Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā un tā kopējā cena bez
PVN nepārsniedz 42 000 Eiro.

Interešu konflikts nav konstatēts
2018. gada 18.jūlijā

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:

Sandra Drozdovska

Iepirkuma komisijas locekle:

Zinaida Vītola

Iepirkuma komisijas locekle:

Larisa Lebeiko

