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Iepirkumu procedūra pēc PIL 8.1 panta „Medikamentu, medicīnas un higiēnas preču 
piegāde Skrundas novada aprūpes namam „Valtaiķi”” ar 

 identifikācijas Nr. SNP-2013-7 izvērtēšana 
 

Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) slēgtā 
sēdes daļā izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumam „Medikamentu, 
medicīnas un higiēnas preču piegāde Skrundas novada aprūpes namam „Valtaiķi”” 
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam.  

Komisija pārbauda SIA „Mediq Latvija”, SIA „TAMRO”, SIA „Prāna Ko”, SIA 
„Bella Rīga” un SIA „MAGNUM MEDICAL” piedāvājumu noformējuma un sastāva 
atbilstību instrukcijas prasībām, kā arī pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām. 

 

Komisija konstatē: 

1. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst instrukcijā noteiktajām noformējuma, 
kvalifikācijas prasībām un pārbaudes rezultāti ir atspoguļoti pielikumā Nr.1. 

2. Izskatot Pretendenta SIA „Mediq Latvija” iesniegto piedāvājumu: 

2.1. Pretendents iesniedzis daļēju piedāvājumu iepirkuma priekšmeta daļai Nr.1- 
Medikamentu un medicīnas preču piegāde Skrundas novada AN „Valtaiķi”, t.i., 
piedāvājums iesniegts par iepirkuma priekšmeta atsevišķām daļām (Medicīnas 
preces). 

2.2.Pretendenta finanšu piedāvājumā iepirkuma priekšmeta daļai Nr.2- Higiēnas 
preču piegāde AN „Valtaiķi” nav norādīta kopējā cena par visu vienību apjomu. 

3. Izskatot Pretendenta SIA „Tamro” iesniegto piedāvājumu: 

3.1.Pretendents iesniedzis daļēju piedāvājumu iepirkuma priekšmeta daļai Nr.1- 
Medikamentu un medicīnas preču piegāde Skrundas novada AN „Valtaiķi”, t.i., 
nav iesniegts piedāvājums par iepirkuma priekšmeta atsevišķām daļām (Finanšu 
piedāvājuma 15., 17., 20., 21., 22., 25., 33., 39., 49., 56., 57., 65., 68., pozīcija; 
medicīnas preču 1., 4., 5.,6., 8.-11., 13.-16. pozīcija). 



 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolemj:  

4. Atzīt pretendentu SIA „Mediq Latvija” un SIA „Tamro” piedāvājumus iepirkuma 
priekšmeta daļai Nr.1.- Medikamentu un medicīnas preču piegāde AN „Valtaiķi”, par 
neatbilstošu instrukcijas 2.4. punktam un izslēgt no turpmākās vērtēšanas.  

5. Veikt Pretendenta SIA „Mediq Latvija” iepirkuma priekšmeta daļai Nr.2- Higiēnas 
preču piegāde AN „Valtaiķi”, finanšu piedāvājuma aprēķinu atbilstoši instrukcijā 
noteiktam iepirkuma apjomam (Pielikums Nr.2), uzskatot nepilnību par nebūtisku.  

6. Pēc veiktā aprēķina Pretendentu piedāvātās cenas ir sekojošas:  
Nr. 
p.k. 

Kandidāts Piedāvātā cena 
bez PVN (LVL) 

Daļai Nr.1 

Piedāvātā cena 
bez PVN (LVL) 

Daļai Nr.2 
1. SIA „Mediq Latvija” - 3531,68 

2. SIA „Tamro” - 2487,51 

3. SIA „Prāna Ko” - 2626,87 

4. SIA „Bella Rīga” - 2261,29 

5. SIA „MAGNUM MEDICAL” 8546,24 2491,79 

7. Slēgt pakalpojuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām prasībām un 
ir ar viszemāko cenu: 

7.1. Par medikamentu un medicīnas preču piegādi AN „Valtaiķi” – SIA 
„MAGNUM MEDICAL” ar līgumcenu LVL 8546,24 (astoņi tūkstoši pieci 
simti četrdesmit seši lati un 24 santīmi), bez PVN; 

7.2. Par higiēnas preču piegādi AN „Valtaiķi”- SIA „Bella Rīga” ar līgumcenu 
LVL 2261,29 (divi tūkstoši divi simti sešdesmit viens lats un 29 santīmi). 

8. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par 
Komisijas pieņemto lēmumu. 

9. Paziņojumu par noslēgtiem līgumiem publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas 
lapā.  

 
 
Komisijas priekšsēdētājs:  /paraksts/ Guntis Putniņš           
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