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Iepirkuma procedūras  - atklāta konkursa  

“Cēsu klīnikas telpu remonts, pandusa izbūve un kanalizācijas stāvvada vienkāršotā 

atjaunošana” 

Iepirkuma ID Nr. 2017/31/VM/CK/AK 

Iepirkuma procedūras ziņojums 
 

 

2018. gada 1. februārī 

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA”, Reģ.Nr. LV44103057729, 

Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

 

Iepirkuma procedūras veids, nosaukums un identifikācijas numurs: Atklāta 

konkursa “Cēsu klīnikas telpu remonts, pandusa izbūve un kanalizācijas stāvvada 

vienkāršotā atjaunošana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. 2017/31/VM/CK/AK 

 

Iepirkuma līguma priekšmets: 

Cēsu klīnikas telpu remonts, pandusa izbūve un kanalizācijas stāvvada vienkāršotā 

atjaunošana 

 

Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts Iepirkuma 

uzraudzības mājas lapā:  

12.12.2017. 

 

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Ingus Kliečis –  IT un medicīnisko tehnoloģiju daļas vadītājs 

Komisijas locekļi: 

Liene Vegnere – juriste 

Sanita Sīle – iepirkumu speciālists – jurists 

Iepirkumu dokumentācijas sagatavotājs/eksperts – Māris Priede - Ēku ekspluatācijas 

daļas vadītājs 

Iepirkumu komisija izveidota ar SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētājas I. 

Liepas 2016. gada 5. oktobra rīkojumu Nr. 1.2-8/97. 

 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Skat. iepirkuma nolikuma 2. punktā. 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā tikai cenu. 

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 



08.01.2018., plkst. 10.00 

 

Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus, to piedāvātās cenas: 

N.p.k. Pretendents Līgumcena EUR, bez PVN 

1. SIA “NODUS” 254 654,42 

2. SIA “SANART” 257 369,73 

 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

SIA “CĒSU KLĪNIKA”, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,2018. gada 

8. janvāris:  

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena: 

SIA “SANART”, līgumcena 257 369,73 EUR bez PVN. 

 

Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

1. Vērtējot visus iesniegtos piedāvājumus konkursa nolikuma noteiktajām  

piedāvājumu noformējuma prasībām, secināts, ka visi iesniegtie piedāvājumi atbilst 

noteiktajām noformējuma prasībām. 

2. Vērtējot SIA “SANART” piedāvājuma atbilstību konkursa nolikuma noteiktajām  

atlases prasībām, secināts, ka iesniegtais piedāvājums atbilst noteiktajām atlases  

prasībām. Vērtējot SIA “NODUS” piedāvājuma atbilstību konkursa nolikuma 

noteiktajām  atlases prasībām, secināts, ka iesniegtais piedāvājums neatbilst 

iepirkuma nolikuma 2.6. punktā izvirzītajām atlases prasībām – pretendents līguma 

izpildē nepiedāvā  un neuzrāda, ka tā rīcībā līguma izpildes laikā būs sadales un 

lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadītājs. Pretendents no turpmākās dalības 

konkursā tiek izslēgts. 

3. Vērtējot SIA “SANART” piedāvājumu atbilstību konkursa nolikuma noteiktajām  

tehniskās specifikācijas prasībām, secināts, ka iesniegtais piedāvājums atbilst 

noteiktajām tehniskās specifikācijas  prasībām. 

4. Vērtējot SIA “SANART” finanšu piedāvājumu, aritmētiskās kļūdas netika 

konstatētas. 

5. Ņemot vēra konkursa nolikumā noteiktos vērtēšanas kritērijus, komisija nolēma 

piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “SANART” un veikt pretendenta un personas, 

uz kuras iespējām pretendents balstās, pārbaudi Publisko iepirkumu likuma (turpmāk 

– PIL) 42. panta kārtībā. 

6. SIA “SANART” un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās SIA “NMS 

ELPA”, netika konstatēti PIL 42. pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi.  

 

Piedāvājumu izvēlēs pamatojums: 

SIA “SANART” iesniegtais piedāvājums atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājumus, ar viszemāko cenu. 

 

Informācija par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru 

izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi: 

SIA “NMS ELPA” tiek nodota medicīnas personāla izsaukuma sistēmu un medicīnas 

gāzu sistēmu piegāde un uzstādīšana, zem 10 % no kopējās līguma vērtības. 

Nr. p. k. Pretendenta nosaukums Atvēršanas laiks 

1. SIA “NODUS” 10:02 

2. SIA “SANART” 10:04 



 

Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: 

Pretendenta 

nosaukums 
Neatbilstība  

SIA “NODUS” Iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 2.6. punktā 

izvirzītajām atlases prasībām – pretendents līguma izpildē 

nepiedāvā  un neuzrāda, ka tā rīcībā līguma izpildes laikā būs 

sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadītājs. 

Pretendents no turpmākās dalības konkursā tiek izslēgts. 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:                                              / Ingus Kliečis / 

 

Komisijas locekle:                                                                         / Liene Vegnere / 

 

Komisijas locekle:                                                                         / Sanita Sīle / 

 

 


