
Iepirkuma procedūras  

„Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” Bērnu slimību nodaļas    pārbūves būvuzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2017/21, 

KOPSAVILKUMS 

 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma kopējā 

līgumcena euro, bez 

pievienotā vērtības 

nodokļa 

 

Lēmums par uzvarētāju 

 

 

 

Pretendenta 

noraidīšanas iemesli 

Salīdzināša- 

nas metode 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "Firma L4", 

Reģistrācijas Nr. 40003236001, 

Juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, 

Rīga, LV-1004 

Tālrunis: 67500180 

Fakss: 67500181 

E-pasts: firmaL4@L4.lv 

 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "FABRUM", 

Reģistrācijas Nr. 40103261486, 

Juridiskā adrese: Krustpils iela 8a, 

Rīga, LV-1073 

Tālrunis: 67138678 

Fakss: 67218698 

E-pasts: info@fabrum.lv 

 

„BaltLine Globe” SIA, 

Reģistrācijas Nr. 40003780856, 

Juridiskā adrese: Maskavas iela 

127, Rīga, LV-1003 

Tālrunis: 67212148 

Fakss: 67612188 

E-pasts: info@baltlineglobe.lv 

 

 

 

 

6000.00 

(seši tūkstoši eiro 00 

centi) 

 

 

 

 

 

 

10 000.00 

(desmit tūkstoši eiro 

un 00 centi) 

 

 

 

 

 

 

12 500.00 

(divpadsmit tūkstoši 

pieci simti eiro un 00 

centi) 

 

 

 

 

 

 

 

 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

26.pantu „Iepirkuma komisijas lēmumu 

pieņemšanas kārtība” un Iepirkuma procedūras 

„Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes 

slimnīca” Bērnu slimību nodaļas    pārbūves 

būvuzraudzība", iepirkuma identifikācijas Nr. VS 

2017/21 noteikumu  3.daļas 13.punkta 

1.apakšpunktu, kur ir noteikts, ka piedāvājuma 

izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums, ņemot vērā tikai zemāko 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 „Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” Bērnu 

slimību nodaļas    pārbūves būvuzraudzība", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2017/21: 

1.1. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

"Firma L4", Reģistrācijas Nr. 40003236001, 

Juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004, 

kā pretendentu, kurš iesniedzis, minētā Iepirkuma 

procedūras  noteikumos  izvirzītajām prasībām 

atbilstošu saimnieciski visizdevīgākais piedāvājumu 

ar zemāko cenu; 

 

2. Par pieņemto lēmumu, 3 (trīs) darbdienu 

laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, informēt 

visus pretendentus, kuri ņēmuši dalību Sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” 

Pretendents netika 

noraidīts 

 

 

 

 

 

 

Pretendents netika 

noraidīts 

 

 

 

 

 

 

Pretendents netika 

noraidīts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedāvājuma 

izvēles kritērijs 

ir saimnieciski 

visizdevīgākais 

piedāvājums, 

ņemot vērā tikai 

zemāko cenu no 

piedāvājumiem, 

kas atbilst 

Noteikumu 

prasībām un ir 

iesniegti par 

pilnu iepirkuma 

priekšmetu 
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4. Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību "JURĒVIČS UN 

PARTNERI", 

Reģistrācijas Nr. 40103122882 

Juridiskā adrese: Zalves ielā 1, 

Rīga, LV-1046 

Biroja adrese: K.Valdemāra iela 

100, Rīga, LV-1013 

Tālrunis: 67362100 

Fakss: 67370382 

E-pasts: 

jurevicsunpartneri@junp.lv 

12 700.00 

(divpadsmit tūkstoši 

septiņi simti eiro un 00 

centi) 

izsludinātajā iepirkuma procedūrā „Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” Bērnu 

slimību nodaļas    pārbūves būvuzraudzība", 

iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2017/21, 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 „Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību „Vidzemes slimnīca” Bērnu slimību 

nodaļas    pārbūves būvuzraudzība", iepirkuma 

identifikācijas Nr. VS 2017/21,  un kas uzskata, ka 

ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, pamatojoties uz Publisko iepirkumu 

likuma 9.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. 

 

Pretendents netika 

noraidīts 

 

Sagatavoja: 

Iepirkumu komisijas sekretāre A.Brengule, 64202600  

pamatojoties uz Iepirkumu komisijas protokoliem par Pretendentu iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu. 

07.07.2017. 

  

 

 


