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Iepirkumu komisijas
LĒMUMS
Rīgā
22.05.2018.
Nr.6/2018
SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” (turpmāk-Institūts) Iepirkumu komisija šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Agnese Mediņa – Ziedone, juriste
Komisijas locekļi:
Inese Skaģere, Galvenā māsa
Juta Černovska , Galvenā grāmatveža vietniece
Rihards Fīrmanis, Infrastruktūras un attīstības direktors
Iepirkuma procedūras „Multimediju displeju piegāde”, id. Nr. RSU SI 2018/8, ietvaros,
KONSTATĒJA:
1. 10.04.2018. tika apstiprināts Nolikums iepirkumam Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā PIL) 9. panta
ietvaros „Multimediju displeju piegāde”, id. Nr. RSU SI 2018/8;
2. 21.04.2018. Iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvājumu iesnieguši 3 pretendenti, kas ir šī Lēmuma
adresāti:

1.

SIA “Sentios”

I daļa “49”Multimediju
24/7 displeji”;
Piedāvātā cena EUR
bez PVN
3900,00

2.

SIA “Lattelecom”

2175,00

4700,00

3.

SIA “Vision Baltic”

2775,00

5520,00

Nr.
p.k.

Pretendents

II daļa “55”
Multimediju 24/7
displeji”; Piedāvātā
cena EUR ar PVN
9000,00

3. Iepirkumu komisija, vērtē piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos un normatīvajos aktos
noteiktajām noformēšanas, atlases prasībām un konstatē, ka pretendentu piedāvājumos neatbilstības nav
atrodamas.
4. Komisija pārbauda pretendentu tehniskos piedāvājumu un konstatē:
4.1. Pretendenta SIA “Sentios” piedāvājumā neatbilstības nav atrodamas;
4.2. Pretendenta SIA “Lattelecom” piedāvājumā neatbilstības nav atrodamas;
4.3. Pretendenta SIA “Vision Baltic” piedāvājumā neatbilstības nav atrodamas.
5. Komisija pārbauda pretendentu finanšu piedāvājumus.
5.1. Pēc veiktās pārbaudes komisija konstatēja:
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5.2. Pretendentu finanšu piedāvājumos ir iekļautas visas prasītās izmaksas;
5.3. Piedāvājumos aritmētiskas kļūdas nav atrodamas.
6. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā.
7.

Komisija pārliecinās, ka uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības nav attiecināmi
PIL 9. panta 8.daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.

Ņemot vērā augstāk minēto un, pamatojoties uz PIL 9. panta 13.daļu, un Administratīvā procesa likuma 79. panta
1. daļu;
Komisija balsojot 4 – par, 0 – nav, 0 – atturas, pieņem lēmumu:
1) Pasludināt par uzvarētāju un piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma I daļā - “49”Multimediju
24/7 displeji” - pretendentam SIA “Lattelecom”, reģ. Nr. 40003052786, par līgumcenu bez PVN
– EUR 2175,00 (divi tūkstoši simtu septiņdesmit pieci euro, 00 centi);
2) Pasludināt par uzvarētāju un piešķirt līgumslēgšanas tiesības iepirkuma II daļā - “55”Multimediju
24/7 displeji” - pretendentam SIA “Lattelecom”, reģ. Nr. 40003052786, par līgumcenu bez PVN
– EUR 4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
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Agnese Mediņa – Ziedone

Komisijas locekļi:
Galvenā māsa
Galvenā grāmatveža vietniece
Infrastruktūras un attīstības direktors
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Inese Skaģere
Juta Černovska
Rihards Fīrmanis

