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Iepirkumu komisijas 

(izveidota ar 2018.gada  23.janvāra valdes priekšsēdētājas rīkojumu Nr.1-3/5) 

IEPIRKUMA 

(PUBLISKO IEPIRKUMA LIKUMA 9.PANTA KĀRTĪBĀ) 

ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/06 

 „ Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” informācijas tehnoloģiju infrastruktūras 

uzturēšanas pakalpojumi” 

Sēdes protokols Nr.4 

Jūrmalā 

27.02.2018. plkst.14.00 

Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sandra Tuliša 

Sēdē piedalās: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece Sandra Balode, iepirkumu komisijas  

locekļi Imants Putniņš, Evija Ribakova 

Sēdi protokolē: Iepirkumu komisijas sekretāre Aija Kočane  

Darba kārtība: 

1. Pretendenta Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā rīkotā iepirkuma „ Nacionālā 

rehabilitācijas centra „Vaivari” informācijas tehnoloģiju infrastruktūras 

uzturēšanas pakalpojumi” ar identifikācijas Nr. VSIA NRC “VAIVARI” 2018/06 (turpmāk 

tekstā – iepirkums), iesniegtās papildus informācijas pārbaude; 

2. Piedāvājuma, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, apstiprināšana; 

3. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pārbaude atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajam un uzvarētāja apstiprināšana. 

Sēdes gaita: 

1. Iepirkumu komisija veic pretendentu iesniegto papildus dokumentu pārbaudi un pārbauda, 

vai iesniegtā papildus informācija atbilst iepirkuma nolikuma prasībām. 

Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj: 

- Pretendenta iesniegtā papildus informācija ir atbilstoša iepirkuma nolikuma prasībām, 

pretendents var turpināt dalību iepirkumā. 



2. Iepirkumu komisija veic piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma kritērijam- zemākā cena: 

 

Nr. 

 

Pretendents 

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena 

(EUR bez PVN) 

1. SIA “Oss Networks” 31920.00  

Iepirkumu komisija secina, ka pretendents sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Oss Networks” un 

tā  piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājis 

viszemāko līgumcenu, tādejādi pretendentam būšu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj: 

Apstiprināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Oss Networks” par pretendentu, kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

3. Iepirkumu komisija veic pretendenta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Oss Networks” 

atbilstības pārbaudi, saskaņā ar nolikuma 4.2. punktā noteikto, pieprasot izziņas, izmantojot MK 

noteikto informācijas sistēmu (1.pielikums). 

Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj: 

- Pretendents sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Oss Networks” atbilst iepirkuma nolikuma  

4.2. punktā noteiktajam. 

-Apstiprināt pretendentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Oss Networks ” par iepirkuma, 

ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2018/06, „ Nacionālā rehabilitācijas centra „Vaivari” informācijas 

tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumi” uzvarētāju ar sekojošu līgumcenu: 

N. p.k. Uzvarētāja nosaukums Apstiprinātā līgumcena bez PVN, EUR 

par visu iepirkuma priekšmetu 

1.  SIA “Oss Networks” 31920.00  

Plkst. 14.25 Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Sandra Tuliša sēdi slēdz. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece 

/ paraksts/       S.Tuliša 

/ paraksts/       S.Balode 

Iepirkumu komisijas locekļi: / paraksts/        I.Putniņš 

 / paraksts/         E.Ribakova 

 

Iepirkumu komisijas sekretāre: 

 

/ paraksts/           A.Kočane 

 


