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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“CĒSU KLĪNIKA” 

Reģ.Nr. LV44103057729, Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 
Norēķ.konts Nr. LV11UNLA0050017396827 

A/S SEB banka 
tālr. 64125730, 64125895, fakss 64125785 

e-pasts: info@cesuklinika.lv  
www.cesuklinika.lv 

 

Iepirkuma konkursa 

“Veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojums SIA “CĒSU 

KLĪNIKAI”” 
Iepirkuma ID Nr. 2017/9/VM/CK/9 

LĒMUMS 

 

Cēsīs        2017. gada 11. maijā 
 

Iepirkuma priekšmets: “Veļas mazgāšanas, gludināšanas un piegādes pakalpojums 

SIA “CĒSU KLĪNIKAI”” 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2017/9/VM/CK/9 

Datums, kad iepirkums izsludināts IUB mājas lapā: 27.04.2017. 

un Cēsu klīnikas mājas lapā: 27.04.2017. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.05.2017. 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:  

Pretendenta nosaukums Līgumcena EUR, bez PVN 

SIA “Bauskas Sadzīves Pakalpojumi” 55 120,00 

SIA “GREEN LINE SERVICES” 55 460,00 

 

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 finanšu piedāvājuma kopēja summa 

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. pantu un konkursa nolikuma 7.1. 

punktu, pārtraukt iepirkuma procedūru, jo piedāvājumu līgumsummas pārsniedz 

nolikumā plānoto līgumcenu, pārsniedzot iepirkuma procedūras līgumcenas slieksni, 

līdz kuram iepirkumu drīkst veikt saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, 

nepiemērojot atklāta konkursa procedūru. 
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Lēmuma pieņemšanas datums: 11.05.2017. 

 

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:                                              / Ingus Kliečis / 

 

Komisijas locekle:                                                                         / Liene Vegnere / 

 

Komisijas locekle:                                                                         / Sanita Sīle / 


