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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“CĒSU KLĪNIKA” 

Reģ.Nr. LV44103057729, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
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Iepirkuma konkursa 

“Automātiskās ugunsgrēka atkāšanas un balss izziņošanas sistēmas ierīkošana” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2018/13/9 
LĒMUMS 

 

Cēsīs        2018. gada 15. augustā 

 

Iepirkuma priekšmets: “Automātiskās ugunsgrēka atkāšanas un balss izziņošanas sistēmas 

ierīkošana” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:  CK 2018/13/9 

Datums, kad iepirkums izsludināts IUB mājas lapā: 29.06.2018. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.07.2018. plkst. 11:00 

Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

Iepirkuma komisija: izveidota ar SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētājas I. Liepas 

2018. gada 1. jūnija rīkojumu Nr. 2-7/53 un 2018. gada 16. jūlija rīkojumu Nr. 2-7/67. 

Saņemto piedāvājumu skaits un piedāvātās līgumcenas EUR, bez PVN:  

Pretendenta, piedāvājuma noraidīšanas pamatojums:  

SIA “MODULS ENGINEERING” un SIA “NCS LV”  neiesniedza “Bosch plena” ražotāja vai 

ražotāja pilnvarotā pārstāvja izsniegtu dokumentu, kas apliecina Pretendenta piesaistīto 

speciālistu kompetenci Iepirkuma priekšmeta realizācijā (sertifikātu kopijas un/vai citi 

dokumenti), atbilstoši nolikuma 2.8. punktam. 

Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ar viszemāko cenu: SIA “ALTECO”  

Lēmuma pieņemšanas datums: 15.08.2018. 

Iepirkuma komisija  vienbalsīgi ar 3 (trīs) balsīm nolemj piešķirt līguma slēgšanas 

tiesības: SIA “ALTECO” par piedāvāto līgumcenu 35770,25 EUR bez PVN. 

Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība: 

Saskaņa ar Publisko iepirkuma likuma 9. panta divdesmit trešo daļu, pretendents, kurš 

iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir 

aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto 

lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var 

pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma 

pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 
 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:                                              / Edgars Puķītis / 

Komisijas locekle:                                                                         / Liene Vegnere / 

Komisijas locekle:                                                                         / Sanita Sīle / 

Piedāvātā kopējā līgumcena EUR bez PVN 

SIA “MODULS 

ENGINEERING 

AS “STA 

GRUPA’ 
SIA “NCS LV” SIA “ALTECO” 

43213,15 39844,67 71524,21 35770,25 


