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Iepirkumu komisijas
LĒMUMS
Rīgā
11.06.2018.
Nr.10/2018
SIA „Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts” (turpmāk-Institūts) Iepirkumu komisija šādā
sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
Agnese Mediņa – Ziedone, juriste
Komisijas locekļi:
Juta Černovska, Galvenā grāmatveža vietniece
Anda Skalbe, Finanšu analītiķe
Inese Skaģere, Galvenā māsa
Rihards Fīrmanis, Infrastruktūras un attīstības direktors
Atklāta konkursa “Digitālo bezvadu intraorālo skeneru piegāde”, id. Nr. RSU SI 2018/7, ietvaros,
KONSTATĒJA:
1. 04.04.2018. tika apstiprināts Atklāta konkursa “Digitālo bezvadu intraorālo skeneru piegāde”, id. Nr.
RSU SI 2018/7, Nolikums;
2.

23.05.2018. Iepirkumu komisija konstatēja, ka piedāvājumu iesniedzis 1 (viens) pretendents, kas ir šī
lēmuma adresāts:
N.
p.k.
1.

Piedāvājuma cena EUR bez
PVN
199 700,00

Pretendents
"DENPRO" UAB

3. 01.06.2018. iepirkumu komisijas sēdē, komisija pārbauda iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikuma
noformējuma un atlases prasībām un konstatēja, ka tajā neatbilstības nav atrodamas.
4. Turpinot sēdi, Komisija pārbaudīja pretendenta tehnisko piedāvājumu un secināja, ka tas ir atbilstošs
Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācija” prasībām.
5. Komisija pārbaudīja Pretendenta finanšu piedāvājumu:
5.1. Komisija pārbauda, vai iesniegtajā finanšu piedāvājumā iekļautas visas prasītās izmaksas;
5.2. Pretendenta finanšu piedāvājumā visas prasītās izmaksas ir iekļautas.
6. Komisija pārbauda pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumslēgšanas tiesības atbilstoši PIL 42. pantā
norādītajiem izslēgšanas nosacījumiem.
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Ņemot vērā augstāk minēto un, pamatojoties uz PIL 41. panta 1. daļu, kas paredz, ka Pasūtītājs atlasa
kandidātus un pretendentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 44., 45., 46., 47. un 48. .pantā noteiktajām
kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
prasībām un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju,
Komisija balsojot 5 – par, 0 – nav, 0 – atturas, nolēma:
Piešķirt līgumslēgšanas tiesības pretendentam "DENPRO" UAB, reģ. Nr. 302603270, par kopējo summu bez
PVN EUR 199 700,00 (simtu deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).

Saskaņā ar PIL 68.panta 1.daļas 1.punktu, Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības
noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz uzvaru un kura saistībā ar konkrēto
iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību
aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga
iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem,
tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja
vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācija nosūtīta
attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota
personiski;
2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā informācija nosūtīta
attiecīgajai personai pa pastu;

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

[personiskais paraksts]

Agnese Mediņa – Ziedone

Komisijas locekļi:
Galvenā māsa
Galvenā grāmatveža vietniece
Infrastruktūras un attīstības direktors
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Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:
Agnese Mediņa-Ziedone
11.06.2018
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Inese Skaģere
Juta Černovska
Rihards Fīrmanis

