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Paziņojums par ārkārtas dalībnieku sapulces sasaukšanu
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.
panta pirmo un piekto daļu, SIA „Ludzas medicīnas centrs” valde sasauc ārkārtas dalībnieku
sapulci.
Dalībnieku sapulces norises vieta un laiks:
videokonferences režīmā, 2020. gada 28. oktobrī, plkst. 13:00.
Sapulces veids:
ārkārtas dalībnieku sapulce.
Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci:
SIA „Ludzas medicīnas centrs” valde.
Dalībnieku sapulces kārtība:
1. Iepirkuma plāna grozījumi.
1.1. iekļaut iepirkumā plāna iepirkuma procedūru – sarunu procedūra “64 slāņu
datortomogrāfa iegāde”
2.Dažādi.
Pamatojums:
*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

1. Diagnostikas laikā tika konstatēts datortomogrāfa “BrightSpeed”, ražotājs GE Healthcare,
spuldzes defekts, ko nav iespējams novērst. Lai nodrošināt nepārtrauktu augstāk minētās
iekārtas darbību, nepieciešams veikt bojāto detaļu remontu, kas izmaksā ap 100000,00
EUR (viens simts tūkstotis euro 00 centi) ieskaitot PVN.
2. Sākot no 2020.gada 1. janvāra līdz 2020.gada 30. septembrim datortomogrāfijas
izmeklējumi sniegti 1732 (viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit divi) pacientiem, kas ir
vidēji 9 (deviņi ) izmeklējumi darba dienā.
3. Uz dotu brīdi diagnostika (no 01.10.2020.) nav veikta jau 63 (sešdesmit trīs) pacientiem
un 134 (viens simts trīsdesmit četri) pacienti pagaidām ir gaidīšanas rindā, uz dotu brīdī
pieraksts apturēts, kas apdraud starp SIA “Ludzas medicīnas centrs” un Nacionālais
veselības dienestu noslēgtā līguma izpildi, kurš savukārt ietekmēs finansējuma piešķiršanu
2021. gadam.
4. Ņemot vērā ka 16 slāņu datortomogrāfa izmeklējumi perspektīvā kļūst neaktuāli un
mazinformatīvi, nav lietderīgi ieguldīt lielus līdzekļus iekārtas remontiem.
5. Jauno iekārtu plānots iegādāt no SIA “Ludzas medicīnas centrs” finanšu līdzekļiem.
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