SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Atklāta konkursa
„Specializētu automašīnu piegāde”
ID Nr. RAKUS 2018/72K
ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS
Rīgā

2018. gada 29. oktobrī

Pasūtītāja nosaukums: SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta ielā 2,
Rīgā, LV-1038
Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2018/72K
Iepirkuma priekšmets: 2 (divu) jaunu specializētu automašīnu piegāde saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju, izmantojot finanšu līzingu;
CPV kods: 34115200-8 (mehāniskie transportlīdzekļi mazāk kā 10 cilvēku pārvadāšanai).
Datums, kad paziņojums ievietots internetā: 29.08.2018.
Iepirkuma komisijas sastāvs: saskaņā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
valdes 20.07.2018. lēmumu Nr. V1/01-01/18/325:
Komisijas priekšsēdētājsRauls Ošenieks, Uzturēšanas un apsaimniekošanas daļas vadītājs.
Komisijas priekšsēdētāja vietniece- Larisa Auzāne, Ekonomikas daļas vadītāja.
Komisijas locekļiĒriks Kalniņš, stacionāra „Gaiļezers” galvenais ārsts;
Uldis Jaspers, Medicīnas tehnoloģiju daļas vadītājs;
Aivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks.
ProtokolētājsAivars Bisenieks, Iepirkumu un līgumu daļas vadītājas vietnieks
(A. Jēkabsones- Lasenbergas vietā).
Eksperts, iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs- Dainis Vītiņš Transporta daļas vadītājs.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018. gada 25. septembris, plkst.13:00.
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks Elektronisko iepirkumu sistēmā, 2018. gada
25. septembrī plkst. 1300.
Pretendentu piedāvātās cenas
Pretendents
"NORDE" SIA

Iesniegšanas
datums un laiks
25.09.2018 plkst.
12:39

Cena
EIRO 55346.78

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums
SIA „NORDE” ar līgumcenu EUR 55 346,78.
Pretendenta SIA „NORDE” piedāvājums ir piedāvājums ar viszemāko cenu.
Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai un
nepārtraukšanai, ja iepirkumā piedāvājumu iesniedzis 1 pretendents

iepirkuma

procedūras

1

Izvirzītās prasības pretendentu atlasei noteiktas objektīvas un samērīgas- piemēroti tikai un
vienīgi Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
Tehniskās prasības iepirkuma priekšmetam noteiktas nediskriminējošas, tās atbilst 3 ražotāju
piedāvātajām dažādu marku automašīnām, kuras Latvijā piedāvā kopsummā 10 dīleri.
Iespējams iemesls citu piedāvājumu neiesniegšanai ir automašīnu specializācija- aprīkošana ar
nestuvēm, iespējams, 9 pārējie dīleri šo pakalpojumu nevēlas sniegt.
Komisijas locekļi:

R. Ošenieks
L. Auzāne
Ē. Kalniņš
U. Jaspers
A. Bisenieks

Protokolētājs:

A. Bisenieks
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