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LATVIJAS  REPUBLIKA    
INČUKALNA  NOVADA  DOME 

Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,   
LV-2141 

Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: pp@incukalns.lv  
 

Iepirkumu komisijas  
Nr. IND 2015/4 „Inkontinences preču piegāde Sociālās aprūpes mājai „Gauja”” 

Paziņojums par rezultātiem. 
 

2015.gada 01.aprīlī 
 

1. SIA „Pr āna Ko” 
Reģ.nr. LV40003277283 
Spilvas iela 4, Rīga, LV-1055 
Tel.67609700, 
29222582,fax.67601438, e-pasts 
prana@prana-ko.lv 

2. SIA „Magnum Medical” 
Reģ.nr. 40003060393 
Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021 
Tel67718700, fax. 67718780, e-
pasts Magnum@magnum.lv 
Kontaktpersonai tel.67718708, 
fax.67718780, e-pasts 
dace.jakobsone@magnum.lv 

3. AS „Recipe Plus” 
Reģ.nr.LV40003234547 
Mūkusalas 41b, Rīga, LV-1004 
Tel.67815842, fax.67815844 

4. SIA „TZMO LATVIJA” 
LV40003519061 
Rankas iela 11a, Rīga, LV-1005 
Tel.67382585, fax.67387303, e-
pasts evita@tzmo.lv 

 
2015. gada 30.martā  notika Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā iepirkumu 
procedūras Nr. IND 2015/4 „Inkontinences preču piegāde Sociālās aprūpes mājai 
„Gauja”” piedāvājumu vērtēšana  

līdz 19.03.2015. pl 12.00. pieteikumus ir iesnieguši 4(_četri_) pretendenti. 
Nr.p.k. Firma, reģ.nr. adrese, tel.,fax., e-

pasts 
Cena kopā par 3 
gadiem bez PVN 

Cena ar PVN 

1. SIA „Pr āna Ko” 
Reģ.nr. LV40003277283 
Spilvas iela 4, Rīga, LV-1055 
Tel.67609700, 
29222582,fax.67601438, e-pasts 
prana@prana-ko.lv 

87642,00 98159,04 

2. SIA „Magnum Medical” 
Reģ.nr. 40003060393 
Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021 
Tel67718700, fax. 67718780, e-
pasts Magnum@magnum.lv 

30492,00 34151,04 
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Kontaktpersonai tel.67718708, 
fax.67718780, e-pasts 
dace.jakobsone@magnum.lv 

3. AS „Recipe Plus” 
Reģ.nr.LV40003234547 
Mūkusalas 41b, Rīga, LV-1004 
Tel.67815842, fax.67815844 

28746,00 32195,52 

4. SIA „TZMO LATVIJA” 
LV40003519061 
Rankas iela 11a, Rīga, LV-1005 
Tel.67382585, fax.67387303, e-
pasts evita@tzmo.lv 

24633,00 27588,96 

Pārbaudām iesniegto piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām. 
S.Ungurs 
Visi piedāvājumi atbilst nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. 
E.Novickis  
J.Ozoliņš 
Nav atklātas aritmētiskās kļūdas, pretendenti ir iesnieguši atbilstošus finanšu piedāvājumus. 
K.Rušiņš -  
Sākam pretendentu vērtēšanu. Saskaņā ar nolikuma 5.3.punktu komisija izvēlas piedāvājumu 
ar viszemāko cenu.  
Viszemākā cena ir piedāvājumam: 
 SIA „TZMO LATVIJA” LV40003519061, Rankas iela 11a, Rīga, LV-1005, Tel.67382585, 
fax.67387303, e-pasts evita@tzmo.lv, piedāvājuma summa EUR 24633,00 bez PVN kopā par 
3 gadiem. 
Pārbaudām atbilstību  
Pārbaudot, vai uz pretendentu neattiecas PIL 8.2.p.5.p. izslēgšana nosacījumi 
Konstatēts, ka VID datubāzē pieejamā informācija uz 30.03.2015.- nav nodokļu parādu, kā arī 
nav ierakstu maksātnespējas reģistrā. 
Balsojam par uzvarētāju: 
Komisija ar 4 balsīm par, pret nav, atturas nav nolemj: 
Atzīt par uzvarētāju Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā izsludinātās iepirkumu 
procedūras Nr. IND 2015/4 „Inkontinences preču piegāde Sociālās aprūpes mājai „Gauja””, 
SIA „TZMO LATVIJA” , LV40003519061, Rankas iela 11a, Rīga, LV-1005, Tel.67382585, 
fax.67387303, e-pasts evita@tzmo.lv, piedāvājuma summa EUR 24633,00 bez PVN kopā par 
3 gadiem. 

2015.gada 31.marta sēdē: 
K.Rušiņš. 2015.gada 31.martā saņemts AS „Recipe Plus” iesniegums, kurā norādīts, ka 

pretendentam, kas atzīts par uzvarētāju iepirkuma procedūrā, nav nolikumā noteiktās licences 
medicīnas preču tirdzniecībai.  

Komisija 2015.gada 30.martā, vērtēšanas sēdē pretendentu izvērtējusi pamatojoties uz to, 
ka saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu inkontinences preču tirdzniecībai un piegādei šāda 
licence nav nepieciešama. 

Pamatojoties uz visu minēto, ir priekšlikums, atzīt, ka nolikumā noteiktā prasība par 
licences iesniegšanu ir nepamatota, līdz ar to komisijai jālemj, pārtraukt iepirkuma procedūru 
saskaņā ar nolikuma 5.5. punktu-komisija jebkurā brīdī var pārtraukt iepirkuma procedūru, ja 
tam ir objektīvs pamatojums. 

Komisijai jālemj, par 2015.gada 30.marta komisijas lēmuma atcelšanu, par uzvarētāja 
atzīšanu. Jālemj par iepirkumu procedūras pārtraukšanu. 
K.Rušiņš -  
Lūdzu komisiju balsot par 2015.gada 30.marta lēmuma atcelšanu: 
Komisija ar 4 balsīm par, pret nav, atturas nav nolemj: 
Atcelt 2015.gada 30.marta komisijas lēmumu, ar kuru nolemts atzīt par uzvarētāju Publisko 
iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā izsludinātās iepirkumu procedūras Nr. IND 2015/4 
„Inkontinences preču piegāde Sociālās aprūpes mājai „Gauja””, SIA „TZMO LATVIJA” 
LV40003519061, Rankas iela 11a, Rīga, LV-1005, Tel.67382585, fax.67387303, e-pasts 
evita@tzmo.lv, piedāvājuma summa EUR 24633,00 bez PVN kopā par 3 gadiem. 
K.Rušiņš -  
Lūdzu komisiju balsot par iepirkumu procedūras pārtraukšanu: 
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Komisija ar 4 balsīm par, pret nav, atturas nav nolemj: 

Pārtraukt  publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā izsludināto iepirkumu 
procedūru Nr. IND 2015/4 „Inkontinences preču piegāde Sociālās aprūpes mājai 
„Gauja”” . 

Par lēmumu paziņot pretendentiem. 
Pretendentiem paziņot pārsūdzēšanas iespējas. 
Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā 

tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas 
Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību 

 
 
Komisijas priekšsēdētājs:                                                    K.Rušiņš 
 


