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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 12. novembrī, plkst. 12:00.
Sapulces veids:
ārkārtas dalībnieku sapulce.
Institūcija, kura pieprasījusi sasaukt sapulci:
SIA „Ludzas medicīnas centrs” valde.
Dalībnieku sapulces kārtība:
1. Par atļauju līguma slēgšanai.
2. Par Sabiedrības 2019.gada peļņas izlietošanu.
3. Dažādi.

Pamatojums:
1. Saskaņā ar Sabiedrības statūtu 11.4. apakšpunktā noteikto Sabiedrības valde lūdz
dalībnieku sapulces iepriekšēju piekrišanu par darījuma noslēgšanu, kas attiecas uz sabiedrības
izdevumiem, jo darījuma summa pārsniedz 150 000 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro).

2. Darījums, kuram nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, ir iepirkuma
līgums, kas slēdzams ar SIA “Tradintek” (reģ. Nr. 40003308634, Citadeles ielā 2-606,
Rīga, LV-1010) par kopējo līguma summu 395 000,00 EUR (trīs simti deviņdesmit pieci
tūkstoši euro 00 centi) bez PVN (477 950,000 (četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši
deviņi simti piecdesmit euro 00 centi) ar PVN).
3. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3. punkta, kur noteikts,
ka sarunu procedūru pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ja: “Pasūtītājam neparedzamu ārkārtas
apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams
piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām. Minētie
apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības.”
Sabiedrība veica sarunu procedūru (neparedz dokumentācijas elektronisku iesniegšanu),
kur tika nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu sarunu procedūrai “64 slāņu
datortomogrāfa iegāde”” (ID Nr. LMC 2020/07) SIA “Tradintek”.
4. Piedāvāta cena, piegāde īsākā laikā (2-3 nedēļu laiku), nav jāveic papildus būvdarbus
kabineta pielāgošanai (stiprinājumi, elektriskie kabeli un cits), operatīvs serviss.
5. Sabiedrības valde paskaidro, ka, lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu, 64
slāņu datortomogrāfa esamība reģionā būtiski palīdzēs gadījumos, kad kādā no tuvumā
esošajām veselības aprūpes iestādēm radīsies tehniskas problēmas un nebūs iespējas veikt
izmeklējumus akūtajiem pacientiem.
6. Veicot SIA “Tradintek” piedāvājuma izvērtēšanu atbilstoši piedāvājuma noformēšanas un
sagatavošanas kārtības prasībām, iepirkuma komisija 2020. gada 2. novembrī nolēma
piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA “Tradintek” (reģ. Nr. 40003308634,
Citadeles ielā 2-606, Rīga, LV-1010).
7. Sabiedrības valde ir izvērtējusi un konstatējusi, ka ir pieejami finanšu līdzekļi šī darījuma
izpildei un visas saistības tiks izpildītas un atlikušo daļu nomaksāt 24 (divdesmit četrās)
daļās, divu gadu periodā.
8. Finansējums no Sabiedrības finanšu līdzekļiem.
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