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Iepirkuma konkursa

“Medicīnas preču iegāde un piegāde”
Iepirkuma ID Nr. 2017/32/VM/CK/9
LĒMUMS

Cēsīs

2018. gada 4. janvārī

Iepirkuma priekšmets: “Medicīnas preču iegāde un piegāde”
Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2017/32/VM/CK/9
Datums, kad iepirkums izsludināts IUB mājas lapā: 15.12.2017.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.12.2017. plkst. 10:00
Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
Iepirkuma komisija: izveidota ar SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes priekšsēdētājas I.
Liepas 2016. gada 5. oktobra rīkojumu Nr. 1.2-8/97.
Saņemto piedāvājumu skaits un piedāvātās līgumcenas EUR, bez PVN: (skat.
Pielikumu Nr. 1)
Pretendenta, piedāvājuma noraidīšanas pamatojums: Nav
Iepirkumu procedūras pārtraukšana: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.
panta piecpadsmito daļu pasūtītājs var pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir
objektīvs pamatojums.
Iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojums:
Iepirkumu komisija konstatēja, ka pretendentu piedāvātā kopējā iepirkuma summa,
ņemot vērā zemāko cenu katrā daļā, pārsniedz plānoto cenu robežu, kura tika uzrādīta
IUB paziņojumā par plānoto līgumu 9. panta kārtībā. Līdz ar to izsludinātais konkurss
neatbilst veiktajai iepirkumu procedūrai.
Iepirkuma komisija vienbalsīgi ar 3 (trīs) balsīm nolemj:
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta un konkursa nolikuma 7.1.
punktu, pārtraukt iepirkuma procedūru, jo piedāvātā kopējā iepirkuma summa, ņemot
vērā zemāko cenu katrā daļā, pārsniedz veiktās iepirkumu procedūras līgumcenas
slieksni, līdz kuram iepirkumu drīkst veikt saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.
pantu, nepiemērojot atklāta konkursa procedūru.
Lēmuma pieņemšanas datums: 04.01.2018.
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,
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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.
Pielikumā:
1. Pretendentu finanšu piedāvājumu kopsavilkums, uz 2 lp.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:

/ Ingus Kliečis /

Komisijas locekle:

/ Liene Vegnere /

Komisijas locekle:

/ Sanita Sīle /
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