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Iepirkuma procedūra  

“Fizikālās terapijas ierīču piegāde un uzstādīšana 

SIA “Salaspils veselības centrs” vajadzībām”  

iepirkuma identifikācijas Nr. SVC 17/02 

 

 

ZIŅOJUMS 

 

Salaspilī,                                   2017.gada 06.novembris 

         

Vispārīgā informācija: 

Iepirkums notiek saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 9. pantu. 

1. Pasūtītājs – SIA ”Salaspils veselības centrs”, reģ.Nr.40003207873, Lauku iela 8, 

Salaspils, Salaspils novads, LV - 2121.  

2. Finansējuma avoti – SIA „Salaspils veselības centrs” budžeta līdzekļi. 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs noteikts ar 06.10.2017.g. SIA „Salaspils veselības 

centrs” valdes locekles rīkojumu Nr.1-6/13 “Fizikālās terapijas ierīču piegāde un 

uzstādīšana SIA “Salaspils veselības centrs” vajadzībām” šādā sastāvā: komisijas 

priekšsēdētāja J.Sinka komisijas locekļi: Tatjana Deņisova, Biruta Treimane, 

komisijas sekretāre A. Matīsa. 

4. Līguma priekšmets – lētākā piedāvājuma atlase “Fizikālās terapijas ierīču piegāde 

un uzstādīšana SIA “Salaspils veselības centrs” vajadzībām” iepirkuma 

identifikācijas Nr. SVC 17/02, atbilstoši tehniskai specifikācijai un iepirkuma 

procedūras nosacījumiem. 

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, atbilstoši iepirkuma procedūras 

nosacījumiem. 

6. Paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājas lapā 06.11.2017., Salaspils 

veselības centra mājas lapā 06.11.2017. 

7. Izsludinātajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā jautājumi par iepirkumu no 

ieinteresētajiem pretendentiem saņemti netika. 

8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 03.11.2017. plkst.11.00 

9. Piedāvājumu aplokšņu atvēršana 03.11.2017. plkst. 11.00 

10. Sludinājumā noteiktajā laikā iesniegti 1 (viena) piedāvājuma aploksne. Atverot 

aploksni tika konstatēts: 

 

 Pretendents  Piedāvātā līgumcena 

bez PVN 21% 

1 S. Aminjaros įmonė "SOLVESTELA" reģ. Nr. 111826929; Dariaus ir 

Cireno 20, Viļņa, LT 2189, Lietuva 
26 900 

 

11. S.Aminjaros įmonė "SOLVESTELA" piedāvājums atbilst atklāta iepirkuma 

procedūras nosacījumiem un tehniskai specifikācijai. 

Ņemot vērā augstāk minēto, tika pieņemts lēmums: 
 

Par iepirkuma procedūras “Fizikālās terapijas ierīču piegāde un uzstādīšana SIA “Salaspils 

veselības centrs” vajadzībām” iepirkuma identifikācijas Nr. SVC 17/02 uzvarētāju atzīts, un 

iepirkuma līgumu tiks slēgts ar: 
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Pretendents  Piedāvātā līgumcena 
bez PVN 21% 

S. Aminjaros įmonė "SOLVESTELA" reģ. Nr. 111826929; Dariaus ir 

Cireno 20, Viļņa, LT 2189, Lietuva 
26 900 

 

 

 

 

Ieraksta pareizību ar saviem parakstiem apliecina: 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja:                                                                                              J.Sinka  

 

Komisijas locekļi:                                                                                                      T. Deņisova 

 

                                                                                                                                  B. Treimane 

 

 

 

 

Ziņojumu sagatavoja: A. Matīsa 

 


