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IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES 
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Ērgļu novada Ērgļu pagastā 

 

2015. gada 12. februāris     Visām ieinteresētajām personām 

     

Informācija par iepirkumu 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. ĒNP 2015/1  

Datums, kad Iepirkums izziņots interneta tīklā – 29.01.2015. 

Pasūtītājs – Ērgļu novada pašvaldība 

Iepirkuma nosaukums – Medikamentu un medicīnisko ierīču piegāde Ērgļu novada 

sociālās aprūpes centram 

Iepirkuma metode – Iepirkums saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 81 pantu. 

Iepirkuma komisijas sastāvs -  

 Komisijas priekšsēdētājs: 

 Māris Grīnbergs - Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors, 

 Komisijas locekļi : 

 Antons Zlaugotnis – Ērgļu būvvaldes vadītājs, būvinspektors, 

 Liena Kārkliņa - Ērgļu novada Sausnejas pagasta pārvaldes vadītāja, 

 Agita Opincāne – Ērgļu novada Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja. 

 Sekretāre: Ilze Daugiallo – iepirkuma speciāliste 

Komisijas izveidošanas pamats – 2013.g. 25.jūlija Ērgļu novada domes sēdes 

protokols Nr. 11 .6.§  

Līguma priekšmets un īss apraksts – „Medikamentu un medicīnisko ierīču piegāde 

Ērgļu novada sociālās aprūpes centram”.  

Piedāvājumu izvēles kritēriji – zemākā cena 

Piedāvājuma izsniegšanas vieta un termiņš – Ērgļu novada dome, Rīgas iela 10, 

Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, 09.02.2015., plkst.11:00. 

Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks - Ērgļu novada dome, Rīgas iela 

10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840, 09.02.2015., plkst.11:00. 

 

 

 Iepirkumam „Medikamentu un medicīnisko ierīču piegāde Ērgļu novada 

sociālās aprūpes centram” tika iesniegti divi piedāvājumi: 

 - A/S „Recipe Plus” piedāvājums iesniegts par summu EUR 27296,22 

(divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši eiro 22 centi) bez PVN; 

 - SIA „MAGNUM MEDICAL” piedāvājums iesniegts par EUR 28584,37 

(divdesmit astoņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri eiro 37 centi) bez PVN. 

 Vērtēšanas gaitā netika noraidīts neviens piedāvājums. 
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Lēmums 

 

Līgums par iepirkuma priekšmetu „Medikamentu un medicīnisko ierīču 

piegāde Ērgļu novada sociālās aprūpes centram”, ID Nr. ĒNP 2015/1, tiks slēgts ar 

A/S „Recipe Plus”, reģ. Nr. 40003234547, Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, par 

nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu EUR 27296,22 (divdesmit 

septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit seši eiro 22 centi) bez PVN, iepriekš telefoniski 

vienojoties par konkrētu laiku līguma saskaņošanai un parakstīšanai. 

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 18.daļu, iepirkumu komisijas 

pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs      M.Grīnbergs 

 

 

 
Daugiallo 64871299 

 

 

 
 


