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IZRAKSTS PAREIZS 
Ilūkstē, 03.04.2019. 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 
I.Kantāne _____________________ 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILD ĪBU 
 „VESEL ĪBAS CENTRS ILŪKSTE” 

vienotais reģ. Nr. 41503014677 
Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tel.65462455, fakss 65462455 

 

Iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.3 

Ilūkstē, 2019.gada 3.aprīlī        

Sēde atklāta plkst. 13.00 
Iepirkuma komisija:  
              -     komisijas priekšsēdētāja – lietvede Inese Kantāne 

-   komisijas locekļi: 
  saimniecības pārzinis                 Aldis Šedis 

          vecākā medicīnas māsa  Ilona Suitiņa 
Iepirkuma komisijas sekretāre                        Inese Kantāne 

Komisijas izveidošanas pamatojums: 19.03.2019. rīkojums Nr. 38p/01-12 
 
DARBA  KĀRTĪBA 

1. Par SIA „Veselības centrs Ilūkste” iepirkuma „Laboratorijas pre ču un reaģentu piegāde SIA 
“Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām” iepirkuma identifikācijas numurs: “SIA VCI 2019/1”  
iesniegto piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu. 

2. Noteikt Pasūtītāja prasībām (saskaņā ar Nolikumu) atbilstošu piedāvājums par viszemāko cenu. 
 

……………………………………………………………………………………………………... 
[…]   
Izskatot un izvērt ējot Pretendentu iesniegto piedāvājumu, komisija nolēma: 
1. Atzīt SIA “MEDILINK”  – reģ.nr. 40003996045 par uzvarētāju iepirkuma “Laboratorijas pre ču un 

reaģentu piegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”  Laboratorijas reaģenti 2.daļā  kā 
Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu par viszemāko cenu. 

2. Noslēgt iepirkuma l īgumu ar SIA “MEDILINK”,  Reģ.Nr. 40003996045, juridiskā adrese 
Čiekurkalna 2.līnija 75, Rīga,  LV-1026.   Līgumcena: EUR 640.40  (bez PVN) 

3. Atzīt SIA “Roche Latvija”  – reģ. Nr. 40003731032 par uzvarētāju    iepirkuma “Laboratorijas pre ču 
un reaģentu piegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”  Laboratorijas reaģenti 1. daļā,  
3.daļā un 4.daļā kā Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu par viszemāko cenu. 

4. Noslēgt iepirkuma l īgumu ar SIA “Roche Latvija” , reģ. Nr. 40003731032, juridiskā adrese Gunāra 
Astras iela 8b, Rīga, LV-1082. L īgumcena: EUR 12 212.79 (bez PVN) 

5. Triju darbdienu laikā elektroniski nosūtīt paziņojumu pretendentiem par iepirkuma rezultātiem. 
6. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, publicēt informatīvu paziņojumu par 

noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nosūtot paziņojumu un pasūtītāja 
mājaslapā internetā www.ilukste.lv. 

7. Pasūtītāja mājaslapā www.ilukste.lv ievietot paziņojumu par pieņemto lēmumu un pēc iepirkuma 
līguma spēkā stāšanās mājaslapā ievietot noslēgto iepirkuma līgumu. 

Šis lēmums pieņemts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam un iepirkuma „Laboratorijas preču un 
reaģentu piegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām” ID Nr. SIA VCI2019/1, nolikuma 
nosacījumiem. 
Sēde slēgta: plkst. 14.00 
  
Komisijas priekšsēdētāja          /personiskais paraksts/               Inese Kantāne 

Komisijas locekļi                      /personiskais paraksts/            Aldis Šedis 
                                        /personiskais paraksts/                                 Ilona Suitiņa 
Iepirkumu komisijas sekretāre  /personiskais paraksts/                                Inese Kantāne 


