
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 
(reģ. 90000809720) 
Atklāts konkurss 

„Prezentācijas ekrānu piegāde un uzstādīšana” 
identifikācijas Nr. RSU SKMK 2018/4  

ZIŅOJUMS 
 

Rīga, 04.06.2018. plkst. 16:24 
Pasūtītāja nosaukums: 
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža 
 
Pasūtītāja adrese: 
Rīga, Jāņa Asara iela 5 (LATVIJA), LV-1009 
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
RSU SKMK 2018/4 
 
Iepirkuma procedūras veids: 
Atklāts konkurss 
 
Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 
 
 
Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 
Prezentācijas ekrānu piegāde un uzstādīšana 
 
Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā 
internetā: 
 
 
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī [ja 
attiecināms uz iepirkuma procedūru] un Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā internetā:  
 

 
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz [aizpilda manuāli], sastāvs: 
Vadītājs Ramona Krūziņa no 12.04.2018  
Sekretārs Jānis Spilve no 11.04.2018  
Loceklis Ramona Krūziņa no 11.04.2018 līdz 12.04.2018 
Loceklis Brigita Spravņika no 11.04.2018  
Loceklis Linda Venskus no 11.04.2018  
 

 
Ekspertu saraksts: 
 

 
Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:  
 

 



Piedāvājumu, pieteikumu [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], sākotnējo piedāvājumu [ja 
attiecināms uz iepirkuma procedūru] iesniegšanas termiņi (arī pamatojums 
piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņa samazinājumam (t.sk. steidzamībai), ja tāds 
veikts): 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.05.2018. plkst. 12:00 

 
Kandidātu nosaukumi, kas iesnieguši pieteikumus: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru]  
 

 
Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas:  
   
 

 Prasība: Cena  
 Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena  
 "Capital" AS EIRO 46312 

 

 
  

   

 
Ja samazināts  kandidātu/pretendentu/risinājumu skaits, kandidātu/pretendentu 
nosaukumi un to izraudzīšanās vai noraidīšanas iemesli: [ja attiecināms uz iepirkuma 
procedūru]  
   
 Pretendenta nosaukums Izraudzīšanas iemesli  
 

"Capital" AS Zemākā cena 
 
 

 Pretendenta nosaukums Noraidīšanas iemesli  
 [Pretendents] [noraidīšanas iemesls]  
   

 
Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  
Rīga, Jāņa Asara iela 5 (LATVIJA), LV-1009, 14.05.2018 12:01 

 
Pretendenta (-u),  kuram (-iem) piešķirtas līguma (vai inovācijas partnerības līguma) 
slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un  līgumcena: 
   
 Pretendenta nosaukums Izvēles pamatojums Līgumcena  
 
 "Capital" AS Zemākā cena EIRO 46312 

 
 

   
 

Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; 
var iekļaut citas sadaļas] 
   
 

Pretendenta nosaukums Kopvērtējums  
 "Capital" AS Atbilst  
  Kvalifikācijas prasība Atbilstība  
 

 Atlases prasības Atbilst 
 

  
 

   

 
Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: [aizpilda atbilstoši izvirzītajām prasībām; 
var iekļaut citas sadaļas] 
   
 

Pretendenta nosaukums Kopvērtējums  
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 "Capital" AS Atbilst  
  Prasība Atbilstība  
 

 Tehniskā piedāvājuma prasības Atbilst 
 

 

 Cena Atbilst 
 

  
 

   

 
Saimnieciski  visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kopsavilkums: 
   
   

  
Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis 
(-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem): 
 

 
 

 [informācijas par apakšuzņēmējiem nav]  
   

 
Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu [ja attiecināms uz iepirkuma 
procedūru], konkursa dialoga dalībnieku [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] un 
pretendentu, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem pieteikumiem 
[ja attiecināms uz iepirkuma procedūru], risinājumiem [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 
un piedāvājumiem: 
 

 
 

 Pretendenta nosaukums Pamatojums  
   

 
Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens 
piegādātājs: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 
Konkursā ir objektīvas un samērīgas pretendentu atbilstības prasības, kas nepamatoti neierobežo 
piegādātāju konkurenci. Konkursa nolikumā noteiktās pretendentu atbilstības prasības ir noteiktas 
samērīgi līguma priekšmetam, proti, objektīvi nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei, lai 
pasūtītājs saņemtu tā vajadzībām atbilstošus piedāvājumus, pamatojoties uz tā pētniecisko darbību. 
Preces paredzēts izmantot projekta “STEM izglītības programmu infrastruktūras modernizēšana 
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā” Nr. 8.1.4.0/17/I/002 īstenošanai. 
 
Konkursā ir iekļautas preces, kas tipiski atbilst konkrētās jomas komersantu piedāvātajam 
sortimentam, tādejādi potenciālajiem pretendentiem radot to darbības jomai atbilstošus preču 
pieprasījumus un Konkursa nolikumu padarot saistošu potenciāli lielākam komersantu skaitam, kas 
piedāvā mazumtirdzniecības pakalpojumu attiecīgajā nozarē. 
 
Saskaņā ar Konkursa nolikumu, ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču, ražotāja vai 
standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, pretendentiem bija 
iespējams piedāvāt ekvivalentus. 
 
Neviens ieinteresētais piegādātājs nav apstrīdējis Konkursa nolikumā ietvertās atlases prasības. 
 

 3 



No minētā secināms, ka pretendentu iesniegto piedāvājumu skaitu Konkursā nosaka citi aspekti, 
nevis Konkursa minētajās daļās iekļauto pozīciju savstarpējā nesaistība vai to daļēja neatbilstība 
pretendenta darbības jomai. 
 
Ja pastāv arī citi piegādātāji šīm specifiskajām precēm, tad tie nav iesnieguši piedāvājumus 
Konkursā, nevis atlases prasību, bet, iespējams citu iemeslu dēļ: nav ieinteresēti iegūt konkrētā 
līguma slēgšanas tiesības iepirkuma apjoma dēļ, vai, piemēram, ir aizņemti līdzīgu līgumu izpildē 
konkrētajā laika periodā. Ņemot vērā Konkursa ietvaros iegādājamās preces, konkrētajā iepirkuma 
procedūrā ieinteresēti varētu būt vienīgi tie piegādātāji, kas specializējas šāda veida preču 
mazumtirdzniecībā.  

 
Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 
nepamatoti lētu: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 
 

 
Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja 
pasūtītājam ir pienākums izmantot pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai elektroniskās 
informācijas sistēmas: [ja attiecināms uz iepirkuma procedūru] 
 

 
Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 
Nav 

 
Cita informācija: [ja nepieciešams] 
 

 
Vadītājs Ramona Krūziņa    
  (paraksts)  (datums)  

Sekretārs Jānis Spilve    
  (paraksts)  (datums)  

Loceklis Brigita Spravņika    
  (paraksts)  (datums)  

Loceklis Linda Venskus    
  (paraksts)  (datums)  
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