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Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma kopējā 

līgumcena euro, bez 

pievienotā vērtības 

nodokļa 

 

Lēmums par uzvarētāju Pretendenta noraidīšanas iemesli Salīdzināša- 

nas metode 

1. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Triviums 

apmācība"  
Reģistrācijas Nr. 

40003602352, 

Juridiskā adrese: Blaumaņa 

iela 11/13-12, LV-1011 
Tālrunis: 67282219 

Fakss: 67282360 

E-pasts: triviums@triviums.lv 

 

13 725.30 

(trīspadsmit tūkstoši 

septiņi simti divdesmit 

pieci  eiro un 30 centi) 

 

      Pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 24.pantu 

„Iepirkuma komisijas lēmumu 

pieņemšanas kārtība” un 

Iepirkuma procedūras „Personāla 

apmācība projekta „Partnerība 

biznesa konkurētspējai” ietvaros”", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2015/36/ESF,  noteikumu  nodaļas 

„PRETENDENTU ATLASE UN 

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA, 

LĒMUMA PAZIŅOŠANA” 

43.punktu, kur ir noteikts, ka 

piedāvājuma izvēles kritērijs ir 

zemākā cena no piedāvājumiem, 

kas atbilst Noteikumu prasībām un 

ir iesniegti par pilnu iepirkuma 

priekšmetu:  

1.Atzīt par uzvarētāju 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca” izsludinātajā 

iepirkuma procedūrā „Personāla 

apmācība projekta „Partnerība 

biznesa konkurētspējai” ietvaros”", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2015/36/ESF: 

Netika noraidīts Zemākā cena 

2. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "MĀCĪBU UN 

KONSULTĀCIJU 

CENTRS ABC"  
Reģistrācijas Nr. 

45403009746, 

Juridiskā adrese: Saules iela 

13, Madona, LV-4801 
Tālrunis: 64824039 

Fakss: 67289848 

E-pasts: abc@abc.edu.lv 

 

4633.90 

(četri tūkstoši seši simti 

trīsdesmit trīs  eiro un 

90 centi) 

Pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 8.
2
panta 

„Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā 

likumā regulētās iepirkuma 

procedūras” otro daļu, piektās 

daļas 2. punktu, septītās daļas 

1.pirmo punktu, 24.panta 

„Iepirkuma komisijas lēmumu 

pieņemšanas kārtība” pirmo daļu 

un ņemot vērā iepirkuma 

procedūras „Personāla apmācība 

projekta „Partnerība biznesa 

konkurētspējai” ietvaros”", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2015/36/ESF ietvaros iesniegto , 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

"MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU 

Zemākā cena 
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1.1. Sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību "FORCEO" , 

Reģistrācijas Nr. 40103349431, 

Juridiskā adrese: Pērnavas iela 55-

32, Rīga, LV-1009,  kā pretendentu, 

kurš iesniedzis, minētā Iepirkuma 

procedūras  noteikumos  

izvirzītajām prasībām atbilstošu 

piedāvājumu. 

2. Par pieņemto lēmumu, 3 

(trīs) darbdienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, informēt visus 

pretendentus, kuri ņēmuši dalību 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca” izsludinātajā 

iepirkuma procedūrā „Personāla 

apmācība projekta „Partnerība 

biznesa konkurētspējai” ietvaros”", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2015/36/ESF,   iesniedzot savu 

piedāvājumu. 

3. Publicēt Iepirkuma 

uzraudzības biroja mājas lapā, 

Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un termiņā, paziņojumu 

par iepirkuma procedūras 

rezultātiem. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 

tā pieņemšanas brīdi. 

 

Šo lēmumu pretendents, kas 

CENTRS ABC" , Reģistrācijas Nr. 

45403009746, Juridiskā adrese: 

Saules iela 13, Madona, LV-4801, 

turpmāk – SIA "MĀCĪBU UN 

KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" 

piedāvājumu, 21.09.2015. E-izziņas 

kopsavilkumu, 

1.Konstatē, ka 

Pretendentam SIA "MĀCĪBU UN 

KONSULTĀCIJU CENTRS ABC" 

2015.gada 31.augustā, dienā, kad 

paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājaslapā, Latvijā vai valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas 

tā pastāvīgā dzīvesvieta, IR 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 

euro; 

2. Izslēgt SIA "MĀCĪBU 

UN KONSULTĀCIJU CENTRS 

ABC" no turpmākās dalības 

Iepirkuma procedūrā, noraidot tās 

piedāvājumu Iepirkumā - SIA 

"MĀCĪBU UN KONSULTĀCIJU 

CENTRS ABC" iesniegtais 

piedāvājums neatbilst  prasībām, jo 

2015.gada 31.augustā, dienā, kad 

paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts Iepirkumu uzraudzības 
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iesniedzis piedāvājumu iepirkumā 

„Personāla apmācība projekta 

„Partnerība biznesa 

konkurētspējai” ietvaros”", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2015/36/ESF,  un kas uzskata, ka ir 

aizskartas tā tiesības vai ir 

iespējams šo tiesību aizskārums, 

pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 8.
2
 panta 

„Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā 

likumā regulētās iepirkuma 

procedūras” astoņpadsmito daļu, 

var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā, 1 (viena) 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 
 

biroja mājaslapā, Latvijā vai valstī, 

kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas 

tā pastāvīgā dzīvesvieta, IR 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā 

kādā no valstīm pārsniedz 150 

euro. 
 

3. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Ķemers 

Business and Law 

Company" 
Reģistrācijas Nr. 

44103061476, 

Juridiskā adrese: Murdu iela 

19A, Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads, LV-

4033 
Tālrunis: 28686372 

Fakss: -  

E-pasts: info@kblc.lv 

 

5725.44 

(pieci tūkstoši septiņi 

simti divdesmit pieci  

eiro un 44 centi) 

Pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 8.
2
panta 

„Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā 

likumā regulētās iepirkuma 

procedūras” otro daļu, 24.panta 

„Iepirkuma komisijas lēmumu 

pieņemšanas kārtība” pirmo daļu 

un ņemot vērā iepirkuma 

procedūras „Personāla apmācība 

projekta „Partnerība biznesa 

konkurētspējai” ietvaros”", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2015/36/ESF,  turpmāk – Iepirkuma 

procedūra, noteikumus (apstiprināti 

2015.gada 27.augustā Iepirkumu 

komisijas sēdē), tajos noteikto 

pretendentu un to iesniegto 

piedāvājumu vērtēšanas kārtību, 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

"Ķemers Business and Law 

Company", Reģistrācijas Nr. 

44103061476, Juridiskā adrese: 

Murdu iela 19A, Salacgrīva, 

Zemākā cena 
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Salacgrīvas novads, LV-4033, 

turpmāk – SIA "Ķemers Business 

and Law Company", Iepirkuma 

procedūras ietvaros iesniegto 

piedāvājumu, 

[1.]  

2.Atzīt, ka SIA "Ķemers 

Business and Law Company" kā 

pretendents neatbilst visām 

Iepirkuma procedūras noteikumos 

piegādātājiem izvirzītajām 

kvalifikācijas (profesionālās 

darbības veikšanai, 

saimnieciskajam un finansiālajam 

stāvoklim, tehniskajām un 

profesionālajām spējām) prasībām. 

3. Izslēgt SIA "Ķemers 

Business and Law Company"no 

turpmākās dalības Iepirkuma 

procedūrā, noraidot tās 

piedāvājumu Iepirkumā - SIA 

"Ķemers Business and Law 

Company" iesniegtais piedāvājums 

neatbilst  prasībām, jo mācību 

kursam „Profesionālā saskarsme 

pacientu/klientu aprūpē” NAV 

iesniegta dokumentu kopija, kas 

apliecina, ka mācību programma 

apstiprināta Latvijas Māsu 

asociācijā un Latvijas Ārstu 

biedrībā.  
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4. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "FORCEO"  
Reģistrācijas Nr. 

40103349431, 

Juridiskā adrese: Pērnavas 

iela 55-32, Rīga, LV-1009 
Tālrunis: 26342532 

Fakss: -  

E-pasts: 

dace.gertnere@forceo.lv 

 

7800.08 

(septiņi tūkstoši astoņi 

simti  eiro un 08 centi) 

Netika noraidīts Zemākā cena 

 

Vadības lietu nodaļas vadītāja 

A.Brengule, 64202600 

25.09.2015. 

 

 

 

 


