
Iepirkuma procedūras „Medicīnisko atkritumu maisu iegāde un piegāde", iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2016/3 

KOPSAVILKUMS 

1 

 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma kopējā 

līgumcena euro, bez 

pievienotā vērtības 

nodokļa 

 

Lēmums par uzvarētāju Pretendenta noraidīšanas iemesli Salīdzināša- 

nas metode 

1. 
 

Akciju sabiedrība „BAO” 

Reģistrācijas Nr. 

40003320069, 

Juridiskā adrese: Celtnieku 

iela 3a, Olaines novads, 

Olaine, LV-2114 

Tālrunis: 67612259 

Fakss: 67614945 

E-pasts: bao@bao.lv; 

normuns.reiniks@bao.lv 

 
 

 

7095.00 

(septiņi tūkstoši 

deviņdesmit pieci  eiro 

un 00 centi) 

         Pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 24.pantu 

„Iepirkuma komisijas lēmumu 

pieņemšanas kārtība” un Iepirkuma 

procedūras „Medicīnisko atkritumu 

maisu iegāde un piegāde", iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2016/3,  

noteikumu  13.punktu, kur ir 

noteikts, ka piedāvājuma izvēles 

kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko 

cenu 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 „Medicīnisko 

atkritumu maisu iegāde un piegāde", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2016/3: 

1.1. Akciju sabiedrību 

„BAO”, Reģistrācijas Nr. 

40003320069, Juridiskā adrese: 

Celtnieku iela 3a, Olaines novads, 

Olaine, LV-2114  kā pretendentu, 

kurš iesniedzis, minētā Iepirkuma 

procedūras  noteikumos  izvirzītajām 

prasībām atbilstošu piedāvājumu ar 

zemāko cenu; 

2. Par pieņemto lēmumu, 3 

Netika noraidīts Zemākā cena 

2. 
Akciju sabiedrība 

„DĪLERS” 

Reģistrācijas Nr. 

40003326131, 

Juridiskā adrese: Brīvības 

iela 214c, Rīga, LV-1039 

Tālrunis: 67545007 

Fakss: 67816083 

E-pasts: info@dilers.lv 

 

10 930.00 

(desmit tūkstoši deviņi 

simti trīsdesmit eiro un 

00 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 „Medicīnisko 

atkritumu maisu iegāde un piegāde", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2016/3 ietvaros iesniegto , Akciju 

sabiedrības „DĪLERS”, Reģistrācijas 

Nr. 40003326131, Juridiskā adrese: 

Brīvības iela 214c, Rīga, LV-1039, 

Zemākā cena 

mailto:bao@bao.lv
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(trīs) darbdienu laikā no lēmuma 

pieņemšanas dienas, informēt visus 

pretendentus, kuri ņēmuši dalību 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Vidzemes slimnīca” izsludinātajā 

iepirkuma procedūrā „Medicīnisko 

atkritumu maisu iegāde un piegāde", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2016/3,  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 

iesniedzis piedāvājumu iepirkumā 

„Medicīnisko atkritumu maisu 

iegāde un piegāde", iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2016/3,  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. 

 

turpmāk – AS „DĪLERS”, 

piedāvājumu, 27.01.2016. E-izziņas 

kopsavilkumu, 

1.Konstatē, ka Pretendentam 

AS „DĪLERS”  2016.gada 14.janvārī, 

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.Informēt AS „DĪLERS”, ka 

saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta 

publiskajā nodokļu parādnieku 

datubāzē pēdējās datu aktualizācijas 

datumā ievietoto informāciju ir 

konstatēts, ka dienā, kad paziņojums 

par līgumu publicēts Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā, AS 

„DĪLERS” ir nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, un 

noteikt termiņu — 10 dienas pēc 

informācijas nosūtīšanas dienas AS 

„DĪLERS” iesniegt apliecinājumu, 

ka dienā, kad paziņojums par līgumu 

publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājaslapā AS „DĪLERS” 

nebija nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas 
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obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro, 

iesniedzot apliecinātu izdruku no 

Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmas. 

3.Izslēgt AS „DĪLERS” no 

dalības turpmākā iepirkumā, ja 

noteiktajā termiņā minētais 

apliecinājums nav iesniegts. 

 

3. 
Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „CONSUMO” 

Reģistrācijas Nr. 

50103599351, 

Juridiskā adrese: 

Pakalniešu iela 11 k-21, 

Rīga, LV-1024 

Tālrunis: 29195699 

Fakss: - 

E-pasts: janis@consumo.lv 

9755.00 

(deviņi tūkstoši septiņi 

simti piecdesmit pieci 

eiro un 00 centi) 

Netika noraidīts Zemākā cena 

 

Vadības lietu nodaļas vadītāja 

A.Brengule, 64202600, 25.01.2016. 

 

 

mailto:janis@consumo.lv

