
Ziņojums par iepirkuma norisi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
„BOLUS INJEKTORA SISTĒMAS VADU UN „KONTRASTVIELAS” PIEGĀDE "

Identifikācijas Nr. BS 2016/4

Pasūtītāja nosaukums SIA „Bauskas slimnīca”
Pasūtītāja adrese Dārza iela 7/1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
Iepirkuma identifikācijas Nr. BS 2016/4
Iepirkuma procedūras veids Iepirkums Likuma 8.2 panta kārtībā
Līguma priekšmets Bolus injektora sistēmas vadu un „kontrastvielas” piegāde
Datums,  kad  paziņojums  par
līgumu  publicēts  IUB  mājas
lapā internetā

2016.gada 27.oktobrī

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:
Sandra Dzīvīte – SIA "Bauskas slimnīca" – 
diagnostikas radiologs.

Iepirkuma  komisijas
izveidošanas pamatojums

SIA “Bauskas Slimnīca” valdes locekles Mirdzas Brazovskas 
rīkojums par iepirkuma veikšanu Nr. 4-02/24 no 2016.gada 
24.oktobra.

Iepirkuma veikšanas 
pamatojums

SIA “Bauskas Slimnīca” valdes locekles Mirdzas Brazovskas 
rīkojums par iepirkuma veikšanu Nr. 4-02/24 no 2016.gada 
24.oktobra.

Piedāvājuma izvēles kritērijs Piedāvājums ar viszemāko cenu EUR (bez PVN) 
Kandidātam  noteiktās
kvalifikācijas  prasības  vai
vērtēšanas  kritēriji  un  to
īpatsvars  nozīmīguma  secībā,
ja  par  piedāvājumu  izvēles
kritēriju  noteikts  saimnieciski
visizdevīgākais piedāvājums
Pieteikumu  iesniegšanas
termiņš

Līdz 2016.gada 7.novembrim pulksten 1000

Pretendentu nosaukumi, kuri ir
iesnieguši piedāvājumus, kā arī
piedāvātās cenas 

 „TRADINTEK” SIA - piedāvāta iepirkuma I daļa par cenu EUR
7 007.00 bez PVN 
SIA „TAMRO”  -  piedāvāta  iepirkuma II  daļa  par  cenu EUR
29 268.20 bez PVN

Piedāvājumu atvēršanas vieta 305. kabinets-  administrācijā,  Dārza ielā  7/1,  Bauska,  Bauskas
novads

Piedāvājumu  atvēršanas
datums un laiks

2016. gada 8.novembrī pulksten 1010. 

Pretendenta nosaukums ar kuru
nolemts  slēgt  iepirkuma
līgumu,

„TRADINTEK”  SIA
SIA „TAMRO”

Piedāvājuma  vērtēšanas
kopsavilkums  un  pamatojums
piedāvājuma  izvēlei,  ja  par
piedāvājuma  kritēriju  noteikts



saimnieciski  visizdevīgākais
piedāvājums
Līgumcena  (ar  PVN  12%)
EUR

 „TRADINTEK”  SIA  iepirkuma  I  daļa  –  7 847.84  (Septiņi
tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi Eiro 84 centi). 
SIA „TAMRO”  iepirkuma II daļa – 32 780.38 (Trīsdesmit divi
tūkstoši septiņi simti astoņdesmit Eiro 38 centi).

To personu nosaukumi, kuras ir
atlasītas  saskaņā  ar  kandidātu
atlases  noteikumiem  un
uzaicinātas  iesniegt
piedāvājumus 
Attiecīgo lēmumu pamatojums
pretendenta  uzaicināšanai
iesniegt piedāvājumu
Informācija  (ja  tāda  zināma)
par  to  līguma  daļu,  kuru
izraudzītais  piegādātājs
plānojis  nodot
apakšuzņēmējiem 

Nav plānots citam uzņēmējam

Pamatojums  lēmumam  par
noraidītajiem  kandidātiem  vai
pretendentiem,  kā  arī  par
iepirkuma  procedūras
dokumentiem  neatbilstošajiem
piedāvājumiem

Nav

Lēmuma  pamatojums,  ja
pasūtītājs  pieņēmis  lēmumu
pārtraukt iepirkuma procedūru 
Piedāvājuma  noraidīšanas
pamatojums,  ja  pasūtītājs
atzinis  piedāvājumu  par
nepamatoti lētu 
Ja piemēro sarunu procedūru, -
procedūras  piemērošanas
pamatojums  saskaņā  ar
Publisko iepirkumu likuma 62.
un 63. pantu

 

Ja piemēro konkursa dialogu –
procedūras  piemērošanas
pamatojums  saskaņā  ar
Publisko iepirkumu likuma 64.1

panta pirmo daļu
Paziņojuma  sagatavošanas
datums

2016. gada 10.novembrī

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sandra Drozdovska


