Iepirkuma procedūras ziņojums
(informācijas apkopojums no protokoliem)
1. Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Reģistrācijas Nr.90009029104
Juridiskā adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
2. Iepirkuma nosaukums: Par tiesībām piegādāt cietušo šķirošanas kartes NMP
dienesta un VMR vajadzībām
3. Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/40
4. Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra
5. Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets un līgumcena:
Iepirkuma priekšmets ir cietušo šķirošanas karšu iegāde NMP dienesta un Valsts
materiālo rezervju (turpmāk – VMR) vajadzībām saskaņā ar pielikumu „Tehniskā
specifikācija”. Plānotais daudzums – vismaz 3000 karšu NMP vajadzībām un 4000
karšu VMR vajadzībām.
Iepirkuma paredzētā līgumsumma ir EUR 70 000.00 (septiņdesmit tūkstoši euro, 00
centi):
6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē un Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms): 7. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
NMP dienesta direktora 2018.gada 18.jūlija rīkojums Nr. 1-3/222.
Juris Raudovs - Katastrofu medicīnas sistēmas apmācības nodaļas vadītāja pienākumu
izpildītājs, iepirkuma komisijas priekšsēdētājs
Ināra Belkeviča- Rīgas reģionālā centra galvenais ārsta palīgs, iepirkuma komisijas
priekšsēdētāja vietniece
Arturs Niščaks - Finanšu plānošanas un analīzes nodaļas galvenais ekonomists,
iepirkuma komisijas loceklis
Laura Kolneja - Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, iepirkuma komisijas locekle
8. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvērtēšanas
kritērijs, kā arī to īpatsvars nozīmīguma secībā:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu komisija atzīst to piedāvājumu, kurā piedāvātā cena par vienu vienību būs
viszemākā.
9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
saīsināts termiņš: 31.07.2018.
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Laktas iela 8, Rīga, 2018.gada
31.jūlija
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
Nr.
Pretendents (nosaukums)
Cena par vienu
p.k.
vienību EUR bez PVN
1.
12.33
SIA “Laima Print”
2.
7.45
SIA “GR ART&PRINT”
12. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
SIA “GR ART&PRINT” piedāvājums atbilst izvirzītājam noformējuma, atlases un
tehniskajām prasībām un finanšu piedāvājums ir atbilstošs (saimnieciski
visizdevīgākais). Saskaņā ar Nolikuma 10.2.punktu SIA “GR ART&PRINT” piešķirtas
līguma slēgšanas tiesības. Saskaņā ar Konkursa Nolikuma 3.3. un 4.1.punktu, līgums
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tiks slēgts uz 2 (diviem) gadu ar līgumsummu līdz 70 000,00 EUR (septiņdesmit
tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa
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:
SIA “Laima Print” noraidīts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas
2.punktam
15. Ja noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents –
pamatojums, ka izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas un samērīgas: Nav
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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