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RĒZEKNES TEHNIKUMS 
 Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV 4604 

IEPIRKUMU KOMISIJAS 

ZIŅOJUMS 
2018. gada 18. decembris 

 
1. Iepirkuma identifikācijas numurs: RT2018/5 

2. Iepirkuma procedūras veids:  9. panta  kārtībā  

3. Iepirkumu sistēmas priekšmets: Individuālo aizsardzības līdzekļu izgatavošana un piegāde 

4. Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšana Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā:30.11.2018. 

5. Iepirkuma priekšmeta CPV kodi: 18000000-9; 18140000-2 

6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

 Iepirkumu komisijas sastāvs, apstiprināts ar 05.04.2018. Rīkojumu Nr. P18SAM8.5.1./1.2-4. 

7. Kandidātiem vai pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības  

Saskaņā ar iepirkuma “Individuālo aizsardzības līdzekļu izgatavošana un piegāde”, ID Nr.RT2018/5 

nolikuma prasībām. 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu. 

 

9. Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam: 11.12.2018. 

 

10. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir, pieteikušies uz kandidātu, atlasi, un to pretendentu nosaukumi, kuri ir 

iesnieguši piedāvājumus, piedāvātās cenas un cita piedāvājumu raksturojoša informācija: 

Npk Pretendents (juridiskai personai - nosaukums, 

fiziskai personai - vārds, uzvārds) 
Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvājuma summa 

EUR (bez PVN) 

1 SIA “Darba apģērbu serviss” 10.12.2018.,plkst.10.57 1060,15 

2 SIA “GRIF” 10.12.2018.,plkst.11.00 1054,71 

3 SIA “Prāna Ko” 11.12.2018.,plkst.8.57 1098,40 

4 SIA “Latwork” 11.12.2018.,plkst.8.59 983,02 

5 SAS “Note Bene” Filiāle “Note Bene - 

Latvija” 

11.12.2018.,plkst.9.55 1402,02 

11. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks:    nav paredzēta 

12. Pretendenti, kas izturējuši kvalifikācijas pārbaudi: SIA “Darba apģērbu serviss”, SIA “GRIF”, SIA “Prāna 

Ko”, SIA “Latwork”, SAS “Note Bene” Filiāle “Note Bene - Latvija”. 

13. Personu nosaukumi, kuras ir atlasītas saskaņā ar kandidātu atlases noteikumiem un uzaicinātas iesniegt 

piedāvājumus, kā arī attiecīgo lēmumu pamatojums: nav vērtēts  

14. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis 

nodot apakšuzņēmējiem:   nav 

15. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu:, SIA “Latwork” piedāvājuma cena EUR 983,02, 

līgumcena EUR 41999,99 bez PVN. 

16. Pretendenta noraidīšanas pamatojums: 

Pretendents Piedāvājuma cena EUR bez 

PVN 

Piedāvājuma vērtējums 

SIA “GRIF” 1054,71 Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar otru 

zemāko cenu 

SIA “Darba apģērbu 

serviss” 

1060,15 Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar trešo 

zemāko cenu 
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SIA “Prāna Ko” 1098,40 Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar 

ceturto zemāko cenu 

SAS “Note Bene” 

Filiāle “Note Bene - 

Latvija” 

1402,02 Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar piekto 

zemāko cenu 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja  ____________ Līga Murāne 

 

 

 


