
Madonas slimnīca 

(reģ. 40003356507) 

Atklāts konkurss 

„Iekārtu un mēbeļu piegāde SIA “Madonas slimnīca” infrastruktūras uzlabošanai” 

identifikācijas Nr. MNP SIA MS 2019/12/ERAF  

ZIŅOJUMS Nr.2 

 

Madona, 31.10.2019.  

Pasūtītāja nosaukums: 

Madonas slimnīca 

 

Pasūtītāja adrese: 

Madona, Rūpniecības 38 (LATVIJA), LV-4801 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: 

MNP SIA MS 2019/12/ERAF 

 

Iepirkuma procedūras veids: 

Atklāts konkurss 

 

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

Iekārtu un mēbeļu piegāde SIA “Madonas slimnīca” infrastruktūras uzlabošanai 

 

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja 

attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:  

27.08.2019 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz Madonas slimnīca  valdes priekšsēdētāja 

12.08.2019. rīkojumu Nr. 110 “Par iepirkuma komisiju iepirkumam” sastāvs: 

Komisijas vadītājs Ivars Iesalnieks no 22.08.2019  

Komisijas vadītāja vietnieks Astrīda Svilāne no 22.08.2019  

Sekretārs Agrita Līcīte-Beitāne no 22.08.2019  

Komisijas loceklis Janīna Daļecka no 22.08.2019  
 

 

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:  
Agrita Līcīte-Beitāne no 22.08.2019 

 

Piedāvājumu, pieteikumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], sākotnējo piedāvājumu [ja 

attiecināms uz iepirkuma procedūru] iesniegšanas termiņi (arī pamatojums 

piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds 

veikts): 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.09.2019. plkst. 11:00 

 

 

 
  

Kandidātu/pretendentu nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli, 

pretendents kam piešķirtas līguma (vai inovācijas partnerības līguma) slēgšanas tiesības, 

izvēles pamatojums un  līgumcena:  



 2 

 

15. daļa “Dažādas mēbeles” 

 

 

 Prasība: Finanšu piedāvājums 15.daļa  

 Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena bez PVN  

 "Adverza Group" SIA EIRO 18300 
 

 "FL BIROJS" SIA EIRO 16014.17 
 

 "L Bizness group" SIA EIRO 4923.68 
 

 "VITRUM mēbeles un iekārtas" SIA EIRO 8722 
 

 "WSP" SIA EIRO 33899.93 
 

Pretendentam SIA "FL BIROJS"  piešķirt līguma slēgšanas tiesības par kopējo līguma 

summu – 16014.17 EUR (sešpadsmit tūkstoši četrpadsmit euro 17 centi) bez pievienotās 

vērtības nodokļa, jo šī pretendenta piedāvājumā nav konstatētas neatbilstības, tas atbilst 

iepirkuma dokumentācijā  noteiktajām prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais – 

piedāvājums ar zemāko līgumcenu.  

SIA "Adverza Group” un SIA  "WSP" piedāvājums  atbilst visām nolikuma un 

“Publisko iepirkumu likuma” prasībām, bet tam ir augstāka cena, tāpēc tas noraidīts. 

SIA " L Bizness group “ un SIA " VITRUM mēbeles un iekārtas " piedāvājums 

noraidīts, jo tas neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām: 

 

Prasība: "VITRUM mēbeles un iekārtas" SIA 

piedāvājums: 

5. Procedūru skapis. 

Visas skapīšu iekšējās maliņas aplīmētas ar 

pieskaņotu malu apdares lentu (ABS) 1 mm 

biezumā.  

Visas skapīšu iekšējās maliņas aplīmētas ar 

pieskaņotu malu apdares lentu (ABS) 2 mm 

biezumā.  

7. Dokumentu skapis 

Visas skapīšu iekšējās maliņas aplīmētas ar 

pieskaņotu malu apdares lentu (ABS) 1 mm 

biezumā.  

Visas skapīšu iekšējās maliņas aplīmētas ar 

pieskaņotu malu apdares lentu (ABS) 2 mm 

biezumā. 

 

Prasība: "L Bizness group" SIA piedāvājums: 

5. Procedūru skapis. 

Visas skapīšu iekšējās maliņas aplīmētas ar 

pieskaņotu malu apdares lentu (ABS) 1 mm 

biezumā.  

Visas skapīšu iekšējās maliņas aplīmētas ar 

pieskaņotu malu apdares lentu (ABS) 2 mm 

biezumā.  

6. Garderobes skapīši  

Visas skapīšu iekšējās maliņas aplīmētas ar 

pieskaņotu malu apdares lentu (ABS) 1 mm 

biezumā.  

Visas skapīšu iekšējās maliņas aplīmētas ar 

pieskaņotu malu apdares lentu (ABS) 2 mm 

biezumā.  

7. Dokumentu skapis 

Visas skapīšu iekšējās maliņas aplīmētas ar 

pieskaņotu malu apdares lentu (ABS) 1 mm 

biezumā.  

Visas skapīšu iekšējās maliņas aplīmētas ar 

pieskaņotu malu apdares lentu (ABS) 2 mm 

biezumā. 

 

Izvēles pamatojums: Zemākā cena 

 

Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  
www.eis.gov.lv, Madona, Rūpniecības 38 (LATVIJA), LV-4801, 12.09.2019 11:00 

 

 

http://www.ris.gov.lv/
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Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis 

(-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem): informācijas par apakšuzņēmējiem nav 

 

Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens 

piegādātājs:  
Neattiecas 

Pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma 

procedūru:  
13. daļas pārtraukšanas iemesls: nav piedāvājumu. 

 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 
Nav 

 

Cita informācija:  
Daļā Nr. 16 Pacientu skapīši lēmums vēl nav pieņemts. 

Vienīgais pretendents SIA "VITRUM mēbeles un iekārtas" 22.10.2019. atsaucis savu piedāvājumu, 

tāpēc iepirkums šajā daļā pārtraukts. 

23.10.2019. saņemts SIA “NMS ELPA” iesniegums ar lūgumu pārskatīt pieņemto lēmumu  

iepirkuma priekšmeta 9.daļā. 

 

Komisijas 

vadītājs 

Astrīda Svilāne  

 

 

 

  (paraksts)  (datums)  

Komisijas 

vadītāja vietnieks 

Janīna Daļecka 

 

 

 

  (paraksts)  (datums)  

Sekretārs Agrita Līcīte-Beitāne    

  (paraksts)  (datums)  

Komisijas 

loceklis 

Jana Ūdre 

 

 

 

  (paraksts)  (datums)  

 


