
Ziņojums par atklāta konkursa 
„Āra pastaigu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana projekta LLI-336 (SUPER) 

ietvaros”  
 

Pasūtītājs 

VSIA “Piejūras slimnīca” 

Reģistrācijas Nr.40003343729 

Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV–3401 

Iepirkuma identifikācijas 
numurs 

PS 2019/07/INTERREG 

Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

Līguma priekšmets 
Āra pastaigu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana, ietverot 
arī personāla apmācību un garantijas apkalpošanu. 

Līguma izpildes termiņš 
60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma 
noslēgšanas dienas. 

CPV kods 
37000000-8 (Mūzikas instrumenti, sporta preces, spēles, rotaļlietas, 
amatniecības izstrādājumi, mākslas priekšmeti un piederumi) 

Projekts 
LLI-336 “Veiksmīga psihosociālā un sensorā rehabilitācija bērniem 
un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās un uzvedības traucējumiem” 
(SUPER). 

Paziņojums par līgumu 
publicēts www.iub.gov.lv 

18.09.2019. 

Iepirkumu komisijas 
izveidošanas pamatojums 

VSIA „Piejūras slimnīca” 2019.gada 29.jūlija valdes sēdes 
protokols Nr.6. 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

Aigars RAUDA 

Aija DRULLE 

Kristīne LAŠAURI 

Liene AFANASJEVA 

Iepirkuma procedūras 
dokumentu sagatavotāji  

VSIA „Piejūras slimnīca” iepirkumu speciāliste Aija DRULLE 
VSIA „Piejūras slimnīca” iepirkumu speciāliste Liene 
AFANASJEVA 

Piedāvājuma izvērtēšanas 
kritērijs un vērtēšanas kārtība 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija 
piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo 
cenu. 

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst 
nolikuma un tā pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti 
lētu. 

Piedāvājumu iesniegšanas 
vieta, datums, laiks 

Elektronisko iepirkumu sistēma 

04.10.2019. plkst.11.00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, 
datums un laiks 

Elektronisko iepirkumu sistēma 

04.10.2019. plkst.11.00 

Komisija konstatē, ka līdz noteiktā termiņa beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā nav saņemts 
neviens piedāvājums. 

 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un 
metu konkursu norises kārtība” 229.punktā noteikto [Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma 
procedūru jebkurā no šādiem gadījumiem, ja atklātā vai slēgtā konkursā: 229.1.nav iesniegti 
piedāvājumi vai pieteikumi;…], iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta. 
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Iepirkumu komisijas lēmuma 
pieņemšanas datums 

2019. gada 04. oktobrī 

Ziņojuma sagatavošanas vieta 
un laiks 

Liepāja, 2019. gada 07. oktobrī 

 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs ______________________________/A.Rauda/ 
 
 
Ziņojumu sagatavoja ____________________________/A.Drulle/  


