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2014.gada 10.aprīlī                                                                                                                                  Nr.1 

 

Sēde sasaukta plkst. 10:00 

Sēdi atklāj plkst. 10:00 

 

 

Sēdē piedalās iepirkumu komisija sekojošajā sastāvā: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – D.Gavare-Karpova 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece –A.Kosokovska 

Iepirkumu komisijas locekļi - J.Grunts, Aļona Kurakina, J.Plociņa 

Iepirkumu komisijas sekretāre - J.Plociņa 

 
Komisijas izveidošanas pamatojums: 

 

 SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” valdes locekles 07.02.2014. rīkojums Nr. 1-13/9 „Par 

iepirkumu komisiju”. 

 

Iepirkumu komisijas darba kārtībā: 

Lēmuma pieņemšana par iepirkuma metodes izvēli, iepirkuma identifikācijas numura 

piešķiršanu un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu. 

 

 Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja D.Gavare-Karpova paziņo Iepirkumu komisijas sastāvu. 

Iepirkumu komisijas sēdē piedalās 5 (pieci) komisijas locekļi, līdz ar to ir nepieciešamais Iepirkumu 

komisijas kvorums. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja D.Gavare-Karpova paziņo par Iepirkumu komisijas sēdes 

atklāšanu. 

 

1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja D.Gavare-Karpova informē, ka, lai uzlabotu 

Rehabilitācijas centra „Rāzna” piedāvāto medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti, nodrošinātu 

infrastruktūras attīstību un konkurētspēju ar pārējām ārstniecības iestādēm, darbā ar insulta un 

spinālajiem pacientiem, ir nepieciešams iegādāties esošajam slīdceliņam papildus aprīkojumu - 

drošības arku un elastīgo espanderu sistēmu, un ierosina izskatīt jautājumu par iepirkuma 

procedūras veikšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

 

Pēc debatēm iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj: 

- organizēt iepirkumu atbilstoši sarunu procedūras prasībām, pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 63.panta otrās daļas 2. punktu, jo: 

„Pasūtītājam nepieciešamas papildus piegādes no sākotnējā preču piegādātāja (ražotāja), 

lai papildinātu vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas, jo, izvēloties 

citu preču piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu iepirkt preces, kuras tehniski 

atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām precēm, un šāda atšķirība radītu ar preču vai iekārtu 

uzturēšanu un ekspluatāciju saistītas grūtības”; 
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- organizēt iepirkumu „Papildus aprīkojuma - drošības arkas un elastīgo espanderu 

sistēmas,  iegāde, piegāde, uzstādīšana un apmācība esošajam medicīniskajam 

slīdceliņam h/p/cosmos mercury med SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” vajadzībām”, 

piešķirot identifikācijas Nr. RCR 2014/02, plānotā iepirkuma līgumcena līdz EUR 42 000,- 

(četrdesmit divi tūkstoši euro un 00 cent.) bez PVN; 

- apstiprināt iepirkuma tehnisko specifikāciju; 

- uzaicinājumu uz piedāvājuma iesniegšanu nosūtīt SIA „Baltmedika”, reģistrācijas Nr. 

40002081735, juridiskā adrese: Senču prospekts 51, Baltezers, Garkanes novads, jo 

Rehabilitācijas centra „Rāzna” vēlas iegādāties papildus aprīkojumu esošajam medicīniskajam 

slīdceliņam h/p/cosmos mercury med, kas ir iegādāts no SIA „Baltmedika”, jo neviens cits 

uzņēmums nevar piedāvāt unikālu jau esošajam slīdceliņam tehnoloģiski atbilstošu drošības 

arku un elastīgo espanderu sistēmu; 
- noteikt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 17.04.2014. 

- saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta piekto daļu, izvietot mājas lapā internetā sarunu 

procedūras izvēles pamatojumu. 

 

 

Balsojums: par – piecas, pret – nav, atturas – nav. 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:30 

 

Pielikumā: 

 Iepirkuma „Papildus aprīkojuma - drošības arkas un elastīgo espanderu sistēmas,  iegāde, 

piegāde, uzstādīšana un apmācība esošajam medicīniskajam slīdceliņam h/p/cosmos mercury med 

SIA „Rehabilitācijas centrs „Rāzna”” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. RCR 2014/02 tehniskā 

specifikācija uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                  D.Gavare-Karpova 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece                                               A.Kosokovska 

 

Iepirkumu komisijas locekļi:                                                                              J.Grunts 

 

             A.Kurakina 

           

             J.Plociņa 

 

Iepirkumu komisijas sekretāre                                                                           J.Plociņa 
 

 


