
 

            ZIŅOJUMS 

Sarunu procedūrai 

“Modulārās sistēmas analizatoram Abbott Architect ci 4100  nepieciešamo 

reaģentu piegāde un tehniskā apkope”, tā id.nr. MNP SIA MS 2019/5” 

 

25.04.2019., Madonā  

Pasūtītāja nosaukums  Madonas novada pašvaldības  

SIA “MADONAS  SLIMNĪCA” 

Vienotais reģistrācijas numurs 40003356507, 

Rūpniecības iela 38, Madona, Madonas novads, LV4801 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs 

MNP SIA MS 2019/5 

Iepirkuma procedūras veids Sarunu procedūra 

Iepirkuma priekšmets “Modulārās sistēmas analizatoram Abbott Architect ci 4100 

nepieciešamo reaģentu piegāde un tehniskā apkope” 

Datums, kad paziņojums par 

līgumu publicēts Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī  

Nav  

Datums, kad paziņojums par 

līgumu publicēts Iepirkumu 

uzraudzības biroja 

tīmekļvietnē 

Bez sākotnējās publikācijas   

Iepirkuma komisijas sastāvs un 

tās izveidošanas pamatojums 

Komisijas priekšsēdētāja – A. SVILĀNE – medicīniskā 

direktore/valdes locekle; 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece – T.GOLUBEVA – 

medikamentu noliktavas pārzine; 

Komisijas locekle – J.DAĻECKA – darba aizsardzības 

inženiere; 

Komisijas sekretāre/ Iepirkuma procedūras dokumentu 

sagatavotājs – A.LĪCĪTE-BEITĀNE - juriste. 

Komisijas eksperte – L.CĪRULE – Laboratorijas vadītājas 

pienākumu izpildītāja. 

Komisija izveidota, pamatojoties uz valdes priekšsēdētāja 

A.Stubura 11.03.2019.   rīkojuma Nr. 34-v pamata.  

Piedāvājumu iesniegšanas 

termiņš 

Līdz 2019.gada 15.aprīļa, plkst.14:00 

Piegādātāju nosaukumi, kuri ir 

iesnieguši piedāvājumus, kā 

arī piedāvātās cenas 

Nr. 

p.k

. 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un 

laiks 

Pretendenta 

nosaukums 

Piedāvātās cenas 

EUR bez PVN* 

1. 04.03.2019. 

Plkst. 10:54 
SIA “TAMRO” 

saskaņā ar 

iesniegto 

piedāvājumu 
 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

Nav paredzēta  

Pretendenta (vai pretendentu) 

nosaukums, kuram (vai 

kuriem) piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, 

piedāvātā līgumcena 

Līguma slēgšanas tiesības par piešķirtas SIA “TAMRO”, 

reģistrācijas Nr.4003133428, līgumu slēdzot uz 24 (divdesmit 

četriem) mēnešiem par kopējo līguma summu – 98 890,74 bez 

PVN. 

Piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un piedāvājuma 

Sarunu procedūra ar konkrētu pakalpojuma sniedzēju  



izvēles pamatojums 

Informācija (ja tā ir zināma) 

par to iepirkuma līguma daļu, 

kuru izraudzītais pretendents 

plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi 

Nav  

Pamatojums lēmumam par 

katru noraidīto pretendentu, kā 

arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem 

neatbilstošu piedāvājumu 

Nav  

Ja piedāvājumu iesniedzis tikai 

viens piegādātājs, – 

pamatojums iepirkuma 

procedūras nepārtraukšanai 

saskaņā ar MK 28.02.2017. 

noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu 

norises kārtība” 19. punktu; 

Nav attiecināms  

Cita informācija Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 

Madonas novada pašvaldības SIA „Madonas slimnīca” rīcībā 

atrodas dažādu ražotāju dažādas medicīniskās ierīces, kuru 

ekspluatācijai nepieciešami laboratorijas reaģenti un vienreiz 

lietojami palīgmateriāli, kā arī tehniskā apkalpošana, tajā skaitā 

arī no SIA “Tamro” nomātajam – kompaktajam, vienotās 

sistēmas modulārās sistēmas analizatoram “Abbott Architect ci 

4100”. 

Slimnīca ir saņēmusi medicīniskās ierīces ražotāja 

autorizācijas vēstuli, kurā ražotājs norāda, ka uzņēmums 

Latvijas teritorijā ir tiesīgs pārstāvēt ražotāju un veikt 

nepieciešamo laboratorijas reaģentu un vienreiz lietojamo 

palīgmateriālu piegādi, kā arī veikt minētās medicīniskās ierīces 

tehnisko apkalpošanu. 

Pamatojoties uz “Publisko iepirkumu likuma” 8. panta 7. 

daļas 5) punktu, kur noteikts, ka sarunu procedūru pasūtītājs ir 

tiesīgs piemērot, ja “pasūtītājam nepieciešamas papildu 

piegādes no sākotnējā preču piegādātāja (ražotāja), lai 

papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai 

iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), 

pasūtītājam vajadzētu iepirkt preces, kas pēc saviem 

tehniskajiem parametriem atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām 

precēm, un šāda atšķirība radītu nesaderību vai ievērojamas 

tehniskās grūtības preču vai iekārtu uzturēšanā un ekspluatācijā.  

 

Iepirkuma komisijas sekretāre                              Agrita LĪCĪTE-BEITĀNE 

 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19

