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Iepirkuma konkursa 

“Saimniecības preču iegāde un piegāde” 

Iepirkuma ID Nr. 2017/5/VM/CK/8.2. 
LĒMUMS 

 

Cēsīs        2017. gada 27. martā 
 

Iepirkuma priekšmets: “Saimniecības preču iegāde un piegāde” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2017/5/VM/CK/8.2. 
Datums, kad iepirkums izsludināts IUB mājas lapā: 27.02.2017. 
un Cēsu klīnikas mājas lapā: 27.02.2017. 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.03.2017. plkst. 10.00  

Iepirkuma metode: Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 kārtībā 

Iepirkuma komisija: izveidota ar valdes priekšsēdētājas I. Liepas 2016. gada 5. 

oktobra rīkojumu Nr. 1.2-8/97. 

 

Saņemto piedāvājumu skaits un piedāvātās līgumcenas EUR, bez PVN:  

N.p.k. Pretendents 
Līgumcena EUR, 

bez PVN 

1. SIA “Sanitex” 13913,06 

2. SIA “MAYERI PROFESSIONAL” 12692,96 

3. SIA “Anitra” 12636,91 

4. SIA “REMROKS” 14421,02 

5. SIA “Merida-Latvija” 8170,48 

6. SIA “PRODLEX”  23848,48 

7. SIA “Prāna Ko” 12931,92 

8. SIA “Baltic Exports”  14053,30 

9. SIA “SELDING” 10960,28 

10. SIA “A-birojs” 15116,50 

 

Pretendentu noraidīšanas pamatojums: 

Pretendenta 

nosaukums 
Neatbilstība tehniskajai specifikācijai 

SIA “Anitra” Nav iesniegti konkursa nolikuma 2.7. punktā norādītie iesniedzamie 

dokumenti -  nav iesniegta neviena ķīmisko līdzekļu drošības datu 

lapa. 

“SIA “Merida-

Latvija” 

Nav iesniegti konkursa nolikuma 2.7. punktā norādītie iesniedzamie 

dokumenti - nav iesniegta drošības datu lapa par pozīcijas Nr. 9 preci. 

SIA “REMROKS” Dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā pretendentam ir nodokļu parādi. 

SIA “Sanitex” Pozīcija Nr. 3 - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 

norādīts 3 gab. vienā iepakojumā. 

Pozīcija Nr. 5 - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 
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norādītais produkta tilpums ir 750 ml. 

Pozīcija Nr. 14 - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 

norādītais ruļļa garums ir 150 m. 

Pozīcija Nr. 16 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 

ruļļa garums ir 137,25 m. 

Pozīcija Nr. 19 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 

loksnes garums ir 24,5 cm. 

SIA “MAYERI 

PROFESSIONAL” 

Pozīcija Nr. 3 - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 

norādīts 3 gab. vienā iepakojumā. 

Pozīcija Nr. 5 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā un drošības 

datu lapā norādītais pH ir 0,9.  

Pozīcija Nr. 16 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 

ruļļa garums ir 135 m, ruļļa diametrs 20 cm. 

Pozīcija Nr. 18 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 

loksnes platums ir 21 cm, ruļļa garums 135 m, ruļļa diametrs 20 cm. 

Pozīcija Nr. 19 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 

loksnes platums ir 22,5 cm. 

SIA “PRODLEX ” Pozīcija Nr.3 - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 

norādīts 3 gab. vienā iepakojumā. 

Pozīcija Nr.6 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvātais produkts ir 

koncentrāts bez smidzinātāja. 

Pozīcija Nr.14 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais ruļļa 

garums ir 200 m. 

Pozīcija Nr. 15 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 

loksnes izmērs ir 11x21 cm.  

Pozīcija Nr.16 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais ruļļa 

garums ir 140 m. 

Pozīcija Nr. 18 - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 

norādītais loksnes platums ir 20 cm, ruļļa diametrs 19 cm. 

SIA “Prāna Ko” Pozīcija Nr. 3 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādīts 5 gab. 

vienā iepakojumā. 

Pozīcija Nr. 13 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 

gabalu skaits vienā rullī ir 20 gab. 

Pozīcija Nr. 15 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 

loksnes izmērs ir 11x21 cm, paciņā 224 gab. 

Pozīcija Nr. 16 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 

loksnes platums ir 19,25 cm, ruļļa garums 137 m. 

Pozīcija Nr. 18 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 

loksnes platums ir 20,3 cm, ruļļa diametrs 21,5 cm. 

Pozīcija Nr. 19 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 

loksnes garums ir 24 cm. 

SIA “Baltic 

Exports” 

Pozīcija Nr. 2 - Neatbilst, jo pretendenta pievienotajā linkā produkta 

norādītais tilpums ir 1 l. 

Pozīcija Nr. 14 - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 

norādītais loksnes platums ir 9,5 cm. 

Pozīcija Nr. 16 - Neatbilst, atverot pretendenta pievienoto linku, 

loksnes platums ir 20,5 cm. 

SIA “SELDING” Pozīcija Nr. 18 - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 

norādītais loksnes platums ir 20 cm, ruļļa diametrs 19 cm. 

SIA “A-birojs” Pozīcija Nr. 13 - Neatbilst, jo pretendenta piedāvājumā norādītais 
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gabalu skaits vienā rullī ir 10 gab. 

Pozīcija Nr. 14 - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 

norādītais loksnes platums ir 9,7 cm. 

Pozīcija Nr. 15  - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 

norādītais loksnes izmērs ir 11x19 cm. 

Pozīcija Nr. 16 - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 

norādītais loksnes platums ir 20 cm, ruļļa garums 150 m. 

Pozīcija Nr. 18 - Neatbilst, jo atverot pretendenta pievienoto linku, 

norādītais loksnes platums ir 24,7 cm, ruļļa diametrs 19, 3 cm, ruļļa 

garums 143 m. 

 

 

Iepirkuma komisija  vienbalsīgi ar 3 (trīs) balsīm nolemj: 
Pārtraukt iepirkuma konkursu bez rezultātiem. 

 

Lēmuma pieņemšanas datums: 27.03.2017. 

 

Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība: 

Saskaņa ar Publisko iepirkuma likuma 8.
2
 panta astoņpadsmito daļu. Pretendents, kas 

iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas 

uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs 

pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā, 1 (viena) mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās 

tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā 

darbību. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:                                              / Ingus Kliečis / 

 

Komisijas locekle:                                                                         / Liene Vegnere / 

 

Komisijas locekle:                                                                         / Sanita Sīle / 


