Iepirkuma procedūras ziņojums
1.

Pasūtītājs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

2.

Iepirkuma nosaukums: Par tiesībām sniegt pirmo medicīnisko palīdzību publiskos
pasākumos, kuros medicīnisko palīdzību nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests

3.

Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/26

4.

Iepirkuma procedūras veids: Sociālo un citu īpašo pakalpojumu iepirkums (PIL
10.pants)

5.

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets un līgumcena: Par tiesībām sniegt pirmo
medicīnisko palīdzību publiskos pasākumos, kuros medicīniskos palīdzību nodrošina
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, EUR 84 000,00 bez PVN

6.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē: 11.05.2018.

7.

Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs: Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta direktores 2018.gada 09.maija rīkojums Nr.1-3/137
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Valsts materiālo resursu un rezervju nodaļas
vadītāja vietnieks Juris Raudovs;
Iepirkuma komisijas locekļi: Grāmatvedības un finanšu departamenta Finanšu plānošanas
un analīzes nodaļas galvenais ekonomists Arturs Niščaks;
Juridiskās nodaļas galvenā juriste Ilze Šimase.

8.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs,
kā arī to īpatsvars nozīmīguma secībā: Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama
saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. Pretendents ir akreditēta izglītības
iestāde. Pretendentam ir licenzēta vismaz pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programma Neatliekamās medicīnas ārsta palīga kvalifikācijas ieguvei. Pretendentam ir
vismaz 3 (trīs) gadu pieredze ārsta palīga profesionālās augstākās izglītības programmas
īstenošanā.

9.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
saīsināts termiņš: 2018.gada 23.maijā

10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: EI sistēma, Rīga, Laktas iela 8,
2018.gada 23.maijā plkst.11:00
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Pretendenta nosaukums
Cena EUR bez PVN
Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts
242,14
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12. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Komisija konstatēja, ka saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ir Pretendentam
Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts.
Komisija, pamatojoties uz Protokola Nr.2.3-2.8., 3.1.-3.2.punktā minēto, vienbalsīgi
vienojās, ka līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas Pretendentam Biedrība Latvijas
Sarkanais Krusts.
Pamatojoties uz Protokolā minēto, Komisija vienbalsīgi vienojās, iepirkuma līgumu „Par
tiesībām sniegt pirmo medicīnisko palīdzību publiskos pasākumos, kuros medicīniskos
palīdzību nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests”, par kopējo
līgumcenu līdz EUR 84 000,00 (astoņdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa, uz termiņu – 2 (divi) gadi, slēgt ar Biedrība Latvijas
Sarkanais Krusts.
13. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi: Nav
14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: Nav
15. Ja noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents –
pamatojums, ka izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas un samērīgas:
Konkursa atlases prasības tika noteiktas samērīgas, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā
noteiktos uzdevumus, lai tiktu sniegta pirmā medicīniskā palīdzība publiskos
pasākumos, kuros medicīnisko palīdzību nodrošina Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests.
Latvijā šāda pakalpojuma sniegšanu var nodrošināt vairākas organizācijas, kā piem.:
Latvijas Samariešu apvienība, Latvijas dzīvības glābšanas asociācija.
16. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru: Nav
17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu: Nav
18. Iemesli, ja attiecināms, kuru dēļ piedāvājumu iesniegšanai ir izmantoti nevis
elektroniski, bet citi saziņas līdzekļi: Nav
19. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti saistībā ar tiem: Nav
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