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Jautājums Nr.2 

Konkursa nolikuma 11.8 (.) nosaka vērtēšanas kritērijus: 

 

4._(K4) 

 

Pretendenta līguma iestāžu sarakstā ir jābūt arī šādām 

ārstniecības iestādēm: 

• Ogres rajona slimnīca,  

• SIA Lenis L – Ogres veselības centrs,  

• Troskas Dzintras ģimenes ārsta prakse,  

• SIA Medicīnas sabiedrība ARS,  

• Veselības centrs 4,  

• VSIA P.Stradiņa Klīniskā Universitātes 

slimnīca 

 

5 

 

• Piedāvājumam ar atbilstību kritērijam Nr.4 (K4), tiks piešķirti 5 punkti. Pārējo 

pretendentu izvērtējamiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti sekojoši: Punktu skaits 

= 5 x (izvērtējamā piedāvājuma punktu skaits/(Pretendents ar lielāko punktu skaitu pie 

kritērija Nr.4 (K4)). 

Tehniskās specifikācijas prasības nosaka: 

Pretendenta līguma iestāžu sarakstā ir jābūt arī šādām ārstniecības 

iestādēm - Ogres rajona slimnīca, Lenis L, SIA Ogres veselības 

centrs, SIA, Troskas Dzintras ģimenes ārsta prakse, ARS SIA, 

veselības centrs, Veselības centrs 4, P.Stradiņa Klīniskā 

Universitātes slimnīca, VSIA 

 

 

Kā tiks vērtēts pretendenta piedāvājums sadaļā par līguma iestāžu sarakstu, ja netiek 

nodrošinātas 100% visas tehniskā specifikācijā norādītās ārstniecības iestādes? 

 

Atbilde. 

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras izstrādāto Nolikumu, Pretendentu piedāvājumiem par šo 

kirtēriju punkti tiks piešķirti sekojoši: 

• Pretendents iesniegtajā piedāvājumā norādījis, ka iestāžu sarakstā ir iekļautas visas 

pieprasītās iestādes, Pretendenta piedāvājumam tiks piešķirti 5 punkti; 

• Pretendents iesniegtajā piedāvājumā norādījis, ka iestāžu sarakstā ir iekļautas 5 (piecas) 

no pieprasītajām 6 (sešām) iestādēm, Pretendenta piedāvājumam tiks piešķirti 4.5 punkti; 



• Pretendents iesniegtajā piedāvājumā norādījis, ka iestāžu sarakstā ir iekļautas 4 (četras) 

no pieprasītajām 6 (sešām) iestādēm, Pretendenta piedāvājumam tiks piešķirti 4 punkti; 

• Pretendents iesniegtajā piedāvājumā norādījis, ka iestāžu sarakstā ir iekļautas 3 (trīs) no 

pieprasītajām 6 (sešām) iestādēm, Pretendenta piedāvājumam tiks piešķirti 3 punkti; 

• Pretendents iesniegtajā piedāvājumā norādījis, ka iestāžu sarakstā ir iekļautas 2 (divas) no 

pieprasītajām 6 (sešām) iestādēm, Pretendenta piedāvājumam tiks piešķirti 2 punkti; 

• Pretendents iesniegtajā piedāvājumā norādījis, ka iestāžu sarakstā ir iekļautas 1 (viena) 

no pieprasītajām 6 (sešām) iestādēm, Pretendenta piedāvājumam tiks piešķirti 1 punkts; 

• Pretendents iesniegtajā piedāvājumā norādījis, ka iestāžu sarakstā nav iekļauta neviena no 

pieprasītajām 6 (sešām) iestādēm, Pretendenta piedāvājumam tiks piešķirti 0 punkti. 

  

 


