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1. Vispārīga informācija par konkursu. 

 

1.1. Iepirkuma metode 

Iepirkuma metode ir atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu. 

 

1.2. Identifikācijas Nr. RPNC/2017/01 

 

1.3. Pasūtītājs un kontaktpersonas 

1.3.1. Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Pasūtītājs); 

Adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV – 1005,  

Faksa Nr.: +371 67222305 

1.3.2. komisijas kontaktpersona konkursa procedūras jautājumos Evija Puķe, tālr. +371 

26443359, e-pasts: evija.puke@rpnc.lv.  

 

1.4. Nolikuma saņemšana 
Konkursa nolikuma drukāto variantu līdz 2017. gada 30. maija plkst. 1000 iespējams saņemt 

 Tvaika ielā 2, Rīgā (Administrācijas korpuss, 1.stāvs, 109. kabinets). 

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, 

pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam Tvaika ielā 2, Rīgā (Administrācijas korpuss, 

1.stāvs, 109. kabinets) triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, 

ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

Apmeklētāju pieņemšanas centra darba laiks – darba dienās no 900 līdz 1600, pārtraukums no 

1200 līdz 1300. 

Konkursa nolikums ir ievietots lejupielādēšanai VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” mājaslapā internetā www.rpnc.lv  

Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par šo 

iepirkumu tiek publicētas Pasūtītāja mājaslapā internetā www.rpnc.lv. Piegādātāja pienākums ir 

pastāvīgi sekot mājaslapā www.rpnc.lv. publicētajai informācijai par šo iepirkumu un iekļaut to savā 

piedāvājumā.  

 Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju 

par šo iepirkuma procedūru, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja interneta mājaslapā 

www.rpnc.lv. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

 

2.1. Iepirkuma priekšmets 

Medicīniskie laboratorijas pakalpojumi, saskaņā ar Konkursa nolikuma 1. pielikumu. 

 

2.2. Plānotā līgumcena: 

Plānotā līgumcena 72 000 EUR.  

 

2.3. Līguma izpildes termiņš 
Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu (4.pielikums) ar iepirkuma uzvarētāju uz 24 (divdesmit četriem) 

kalendārajiem mēnešiem par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta 

plānotā līgumcena.  

 

2.4. CPV kods: 85145000-7. 

 

2.5. Konkursa piedāvājumu vērtēšanas kritērijs 

Zemākā cena.  

 

2.6. Tehniskās prasības  

Piedāvājums iesniedzams tikai par visu darba apjomu. Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu 

piedāvājuma variantu. Piedāvājumā jāiekļauj visi prasītie darbu apjomi. Pretendents nedrīkst izslēgt 

mailto:evija.puke@rpnc.lv
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kādu no apjomu pozīcijām. Tehniskā piedāvājuma sadaļu sagatavo, ievērojot nolikuma 1.pielikuma 

prasības.  

 

2.7. Finanšu prasības 
Finanšu piedāvājumā jāaizpilda tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājuma veidne (1.pielikums), 

atbilstoši tehniskajā specifikācijā dotajiem darbu apjomiem. Cena jānosaka euro. Cenā jāietver visi 

nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, nepieciešamie darbi kvalitatīvai 

būvdarbu izpildei. Līguma ietvaros netiks izmaksāts avansa maksājums. Līguma apmaksa notiks par 

faktiski sniegtajiem pakalpojumiem. 

  

3. Informācija pretendentiem 

 

3.1. Piedalīšanās konkursā 

3.1.1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.  

3.1.2. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos 

izņēmumus, termiņus un pārbaudīšanas kārtību. 

3.1.3. Pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus Latvijas 

Republikā. 

3.1.4. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai pakalpojuma 

izpildei. 

3.1.5. Ja piedāvājumu konkursā iesniedz piegādātāju apvienība, tad pieteikumu par piedalīšanos 

atklātā konkursā (2.pielikums) paraksta visi piegādātāju apvienības dalībnieki vai arī 

piegādātāju apvienības dalībnieks, kas tam pilnvarots ar piegādātāju apvienības vienošanos, 

kas noteikta nolikuma 5.1.3.punktā, citus piedāvājumā esošos dokumentus paraksta ar minēto 

vienošanos noteiktais apvienības dalībnieks vai arī visi apvienības dalībnieki. 

3.1.6. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie 

dokumenti iesniedzami par katru apvienības dalībnieku atsevišķi. Uz katru apvienības 

dalībnieku attiecas nolikuma 3.1.2. un 3.1.3.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās 

prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā. 

3.1.7. Konkursa komisija ir tiesīga noraidīt konkursa pretendenta piedāvājumu, ja: 

• pretendents nav iesniedzis šī nolikuma 5.punktā minētos dokumentus; 

• uz pretendentu attiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi; 

• pretendentam nav tiesību sniegt  pakalpojumus; 

• pretendenta piedāvājums nenodrošina tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) izvirzīto 

prasību izpildi; 

• ir konstatēts, ka konkursa dalībnieks ir iesniedzis konkursa komisijai nepatiesu 

informāciju; 

3.1.8. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, tajā skaitā, lai pierādītu atbilstību 

konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, ja tas ir nepieciešams konkrētā 

līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā 

Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo 

uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu 

Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildei, ja konkursa rezultātā 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam. 

 

3.2. Cita informācija 
3.2.1. pasūtītājs un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā pa pastu, pa faksu 

vai elektroniski. 
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3.2.2. pasūtītājs nodrošina, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tā 

atvēršanas brīdim; 

3.2.3. laikā no piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim 

pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu vai pieteikumu esamību. 

Piedāvājumu un pieteikumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs 

nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu; 

3.2.4. pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu pasūtītājam. Iesniegto piedāvājumu pretendentam neatdod, izņemot 

gadījumus, kas noteikti šī nolikuma 4.1.punktā; 

3.2.5. katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu ar vienu piedāvājuma 

variantu; 

3.2.6. Pretendents līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus (fizisku un 

juridisku personu). Par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa 

(3.pielikums). Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa, kā 

arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšana līguma izpildē tiek veikta 

Līgumā noteiktajā kārtībā (skat. līgumu šī Nolikuma 4.pielikumā). 

3.2.7. personām, kuras pašas vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa nolikuma vai tā 

daļas sagatavošanā, aizliegts piedalīties konkursā. 

 

3.3. Konkursa nolikuma grozījumi un papildinformācija 
3.3.1. pasūtītājs var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā „Publisko iepirkumu likumā” 

noteiktajā kārtībā. 

3.3.2. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem 

iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai 

elektroniski. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Pasūtītāja 

pasta adresi – Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005, faksa numuru – 67222305 vai 

nolikumā norādītās Pasūtītāja kontaktpersonas konkursa procedūras jautājumos e-

pastu – evija.puke@rpnc.lv. 

Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz piecu 

darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

3.3.3. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un 

vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma 

procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

3.3.4. Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto 

informāciju par grozījumiem mājaslapā internetā, kurā ir pieejami šie dokumenti, 

ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija 

iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. 

 

4. Konkursa piedāvājuma iesniegšana un noformēšana 

4.1. Termiņš un vieta 
Piedāvājumi iepirkuma procedūrai (konkursam) jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 2017. 

gada 30. maija plkst. 1000. Piedāvājumi iesniedzami VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Administrācijas korpusā (Lietvedības daļa, kabinets Nr.104, darba laiks no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 

līdz 16.00) Rīgā, Tvaika ielā 2. Piedāvājumus, kas nav iesniegti šajā konkursa nolikumā noteiktajā 

kārtībā, vai saņemti pēc šajā konkursa nolikumā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, neizskata, 

un tos neatvērtus nosūta atpakaļ piedāvājuma iesniedzējam. Ja piegādātājs izvēlas nosūtīt piedāvājumu 

pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var 

traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas piegādātājs. Iesniegto 

piedāvājumu pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa beigām. 

 

4.2. Piedāvājuma sastāvs un noformējums 

mailto:evija.puke@rpnc.lv
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4.2.1. Konkursa piedāvājumam jābūt latviešu valodā. 

Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodās, tiem jāpievieno LR MK 22.08.2000. 

noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā 

apliecināts tulkojums latviešu valodā” vai notariāli apliecināts tulkojums latviski. 

 

Piedāvājuma sastāvs: 

1. Titullapa (brīvā formā); 

2. Satura rādītājs ar uzrādītām lappusēm; 

3. Šī nolikuma 5.punktā nosauktie dokumenti minētajā secībā; 

4. Pielikumi (ja pretendents tādus pievieno). 

 

Lapas jāsanumurē un jācaurauklo (auklu gali jāpārlīmē un jāapzīmogo).  

 

Piedāvājums jāievieto aploksnē, kas jāaizlīmē un jāapzīmogo. 

 

Uz piedāvājuma aploksnes jābūt norādei: 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Administrācijas korpuss (Lietvedības daļa, kabinets Nr.104) 

Rīgā, Tvaika ielā 2, LV-1005. 

pretendenta nosaukums, juridiskā adrese un tālrunis 

piedāvājums iepirkumā 

“Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšanai  

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

identifikācijas Nr.: RPNC/2017/01 

Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām! 

 

* Aploksnes otrā pusē jānorāda informācija par pretendentu (uzņēmuma nosaukums, adrese, 

tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese). 

  

4.2.2. pretendentam rakstiski jāiesniedz visa nolikumā noteiktā informācija. Piedāvājums 

jāsagatavo atbilstoši konkursa nolikuma pielikumos dotajām veidlapām. Papildinformācija (ja tāda 

tiek pievienota) noformējama brīvā formā. 

 

4.3. Piedāvājuma iesniedzēja saistības 

Iesniegtais konkursa pretendenta piedāvājums apliecina pilnīgu konkursa nolikuma akceptēšanu un 

uzvaras gadījumā gatavību parakstīt nolikuma pielikumā Nr.4 esošo līgumu. Līdz konkursa 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ikviens pretendents var mainīt vai atsaukt savu 

piedāvājumu. Atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz tālāku līdzdalību konkursā. Katrs 

pretendents konkursā var piedalīties tikai ar vienu piedāvājumu (vienu piedāvājuma variantu). 

Pretendents maksā par visiem izdevumiem, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu, konkursa organizētājs nav atbildīgs par šādiem pretendenta izdevumiem un tie netiek 

atmaksāti 

  

  

5. Konkursa piedāvājuma saturs 
 

Lai piedalītos konkursā, pretendentam ir jāiesniedz šāda informācija un dokumenti: 

 

5.1. Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti 
5.1.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas 

parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas konkursa nolikumā un tā 

pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā 

informācija atbilst patiesībai (veidlapa konkursa nolikuma 2.pielikumā), un pretendents 
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uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 4.pielikumā pievienoto līgumu 

piedāvātajā redakcijā. 

5.1.2. pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tā oriģināls vai 

notariāli, vai pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotas 

personas apliecināta kopija; 

5.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības 

dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams tās oriģināls) par kopīga piedāvājuma 

iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka 

veicamo darba daļu līguma izpildē. 

5.1.4. Pretendenta apliecinājums, ka laboratorija atbilst Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra 

noteikumu Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to 

struktūrvienībām” 3.10.punkta “Prasības medicīnas laboratorijām” prasībām. 

 

5.1.5. Pretendenta apliecinājums, ka laboratorija ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas 

birojā atbilstoši Medicīnas laboratorijas LVS EN ISO 15189:2013 standartam “Medicīnas 

laboratorijas. Īpašās prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci” (vai ekvivalents), 

pievienojot akreditāciju apstiprinošu dokumentu kopijas. 

 

5.1.6. Pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību minētajai prasībai, norādot pasūtītāja 

nosaukumu, pakalpojumu sniegšanas laiku, pakalpojuma apjomu, kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu un tālruņa numuru. Aprakstam jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no 

aprakstā minētiem pasūtītājiem.  

 

5.1.7. Tehniskais un finanšu piedāvājums, ievērojot nolikuma 1.pielikuma prasības.  

 

5.1.8. Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu. 

5.1.9. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD), kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 441.panta (1) daļu. ESPD veidlapu paraugu 

forma pieejama: 

• Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta 

veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam; 

• Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv. 

 

5.1.10. Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (5.pielikums). 

 

 

5. Konkursa norise 

 

Par visiem ar konkursa organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga VSIA “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” iepirkuma komisija. Konkursa komisijas uzdevums ir izvēlēties 

pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī nolikuma prasībām. 

 

6.1. Piedāvājumu atvēršana 

Piedāvājumus atvērs 2017. gada 30. maijā plkst. 10.00, Administrācijas korpusa 1.stāva mazajā 

zālē. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesenti, kas piedalās sanāksmē, reģistrējas 

komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā tiek uzrādīts vārds, uzvārds, pārstāvētais uzņēmums (ja 

dalībnieks pārstāv kādu no pretendentiem) un paraksts. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, tiek 

paziņots komisijas sastāvs. Pēc komisijas sastāva paziņošanas tiek nolasīts Pretendentu saraksts. 

Komisija atver Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas datumu, laiku un finanšu piedāvājumu atbilstoši konkursa nolikumā norādītajam 

piedāvājuma vērtēšanas kritērijam. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi 

slēdz. Komisija piedāvājumus izvērtē slēgtās sēdēs. Iesniegtie piedāvājumi un tiem pievienotie 

materiāli pretendentiem atpakaļ netiek atdoti. 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv
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6.2. Piedāvājumu vērtēšana 

6.2.1. Piedāvājumu vērtēšana notiek 3 kārtās: 

1. kārtā vērtē: piedāvājuma noformējuma un sastāva atbilstību konkursa nolikuma prasībām, 

pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām; 

2. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās kārtas prasībām, vērtē: piedāvājumu atbilstību 

tehnisko specifikāciju prasībām; 

3. kārtā pretendentiem, kas atbilst visām pirmās un otrās kārtas prasībām, vērtē: finanšu 

piedāvājumus. 

 

Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst 

nolikuma prasībām. 
  

Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja 

Komisija konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma 

summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, 

Komisija ņem vērā labojumus. 

 

6.2.2. Pretendenta pārbaude atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 42.pantam. 

 

Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no 42.panta pirmajā daļā noteiktajiem 

gadījumiem, ņemot vērā iepriekš minētajā pantā norādītos izņēmumu, termiņus un pārbaudīšanas 

kārtību. 

Komisija pārbaudes veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteikto kārtību. 

 

6.3.  Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, Komisija pieņem 

lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt konkursu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš 

piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis 

zemāko cenu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji 

izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir 

tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav 

uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais 

pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, 

Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

 

7. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi. 

7.1. Komisijas tiesības: 

• pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā; 

• lemt par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

• lemt par konkursa termiņa pagarināšanu; 

• veikt izmaiņas konkursa nolikumā; 

• noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst konkursa nolikuma prasībām; 

• konkursa komisija patur sev tiesības nekomentēt konkursa norises gaitu; 

• ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa 

pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu; 

• Komisijai ir arī citas šajā nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības. 

 

7.2. Komisijas pienākumi: 

• izskatīt visus pretendentu piedāvājumus; 

• lemt par konkursa dokumentu atdošanu pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā 

nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība; 
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• noteikt konkursa uzvarētāju; 

• 3 darba dienu laikā pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas informēt visus 

konkursa pretendentus par konkursa rezultātiem. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts 

pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot 

elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nodots personiski (ja paziņojums par 

rezultātiem tiek nosūtīts pa faksu, tad 2 darba dienu laikā pēc dienas, kad paziņojums 

nosūtīts pa faksu, paziņojuma oriģināls tiks nosūtīts arī pa pastu). 

• nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam. 

 

8. Pretendentu tiesības un pienākumi 

 

8.1. Pretendenta pienākumi: 

• iesniedzot piedāvājumu, pieņem visas konkursa nolikumā noteiktās prasības; 

• pieprasītajā termiņā rakstiski atbildēt uz konkursa komisijas jautājumiem par pretendenta 

iesniegto piedāvājumu. 

 

8.2. Pretendenta tiesības: 

• piedāvājuma sagatavošanas laikā pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie konkursa 

komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai, ievērojot Konkursa nolikumā 3.3.2. punktā 

noteikto kārtību. 

• līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs atsaukt vai 

mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz pretendenta 

turpmāko līdzdalību konkursā. Piedāvājums atsaucams, vai maināms, pamatojoties uz 

rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai amatpersonai vai pretendenta atbilstoši 

pilnvarotai personai 

 

9. Vispārīgās vienošanas noslēgšana 

 

Starp atklāta konkursa uzvarētāju un VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” tiks 

slēgts iepirkuma līgums atbilstoši iepirkuma specifikācijai un pretendenta piedāvājumam tādā 

redakcijā kā tas ir nolikuma 4.pielikumā – IEPIRKUMA LĪGUMS. 

 

Iepirkuma līgums (konkursa nolikuma 4.pielikuma redakcijā) ar konkursa uzvarētāju tiks 

slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (termiņš atbilstoši PIL 

60.panta (7) daļas 1.punktam), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā 

iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

 

Pretendentam jāparaksta Iepirkuma līgums 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 

uzaicinājis parakstīt Iepirkuma līgumu. 

 

Iepirkuma līgums stājas spēkā Iepirkuma līguma noteiktajā kārtībā. Samaksa tiek veikta šajā 

Iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā (skat. 4.pielikumu). 

 

Avansa maksājumi nav paredzēti. 

 

Pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas - grozījumi veicami Publisko iepirkumu likumā noteiktajā 

kārtībā. 

 

10. Nolikuma pielikumu saraksts 

 

1. pielikums – tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums; 

2. pielikums – pieteikuma veidlapa; 

3. pielikums – apakšuzņēmēju saraksta veidlapa un prasības; 

4. pielikums – līguma projekts; 

5. pielikums – apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. 



 

 

1.pielikums 

atklāta konkursa 

Nr. RPNC/2017/01 nolikumam 

 

 

Tehniskā specif ikācija –  f inanšu piedāvājums  

Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšanai  

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām 

(Id. Nr. RPNC/2017/01) 

 

Pretendents nodrošina Pasūtītāju ar: 

1) transportu izmeklējamo paraugu nogādāšanai laboratorijā un atbilžu piegādi Pasūtītājam darba 

dienās un CITO izmeklējumu materiālu nogādāšana laboratorijā ārpus daba laika, brīvdienās 

un svētku dienās.   

2) iespēju veikt CITO analīzes visu diennakti, arī brīvdienās un svētku dienās (norādīt termiņus 

kādos veic CITO (steidzamības kārtā) analīzes);  

3) ar stobriņiem, analīžu trauciņiem (ar stobriņu/trauciņu lietošanas instrukcijām) un nosūtījuma 

veidlapām; 

4) iespēju saņemt analīzes atbildes rakstveidā, pa e-pastu vai faksu. 

 

 

Pretendents apliecina, ka izmeklējumu cenā, ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī iepirkuma 

tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā visi nodokļi, kā arī visi 

neparedzētie darbi, visi sagatavošanās darbi, un visi materiāli un resursi, kas nepieciešami 

pakalpojuma sniegšanai, kā arī samaksa par jebkādu pakalpojuma sniedzēja pieļauto nepilnību vai 

kļūdu novēršanu pakalpojuma sniegšanas gaitā un izmaiņu vai labojumu izdarīšanu jau sniegtajos 

pakalpojumos pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti pakalpojumu trūkumi, tai skaitā, par 

sekojošiem izmeklējumiem: 

 

Hematoloģija (manipulācijas 40001 – 40043) 

Nr. p.

k. 

 Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR bez 

PVN 

par 1 manipulāciju 

1. 

 

40016 

Eritrocītu grimšanas ātrums, izmantojot 

speciālo ņemšanas komplektu (seditainers 

u.c.) 

5220 

 

2. 

 

40041 

Asins analīze ar 5 daļu diferencējošo asins 

analizatoru. Papildus neuzrādīt manipulācijas 

– 40010, 40012, 40013, 40014, 40017 un 

40029 

10 480 

 

3.  40043 Nepilna asins analīze, nosakot ar analizatoru 5 855  

 

Koaguloģija (manipulācijas 40085 – 40123) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR bez 

PVN 

par 1 

manipulāciju 

4. 40085 Protrombīns un INR 160  

5. 40088 Fibrinogēns 10  

6. 40123 D-dimēri (kvantitatīvi) 20  

 

Urīna analīzes (manipulācijas 40131 – 40151) 

Nr. Manipu- Manipulācijas nosaukums Provizoriskais Cena EUR bez 



 

 

p.k. lācijas 

kods 

apjoms 24 

mēnešos** 

PVN 

par 1 

manipulāciju 

7. 40148 Urīna analīze ar teststrēmeli (9–10 parametri) 13 225  

8. 40150 Urīna sedimenta standartizēta mikroskopija  4 635  

 

 

 

Izkārnījumu analīzes (manipulācijas 40160 – 40173) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR  

bez PVN 

par 1 

manipulāciju 

9. 40160 Koprogramma 80  

10. 40161 Apslēptās asinis fēcēs 85  

 

Citas klīniskās analīzes (manipulācijas 40180 – 40194) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR  

bez PVN 

par 1 

manipulāciju 

11. 40181 Likvora klīniskā analīze 20  

 

KLĪNISKĀ ĶĪMIJA Olbaltumu vielu maiņa (manipulācijas 41001 – 41006) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR  

bez PVN 

par 1 

manipulāciju 

12. 41001 Kopējais olbaltums 70  

13. 41002 Albumīns 10  

14. 41003 Olbaltuma frakcijas serumā 35  

15. 41004 Urīnviela 7 920  

16. 41005 Urīnskābe 1 090  

17. 41006 Kreatinīns 5 625  

 

Fermenti (manipulācijas 41020 – 41035) 

Nr. 

p.k. 

Manipu

-lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR  

bez PVN 

par 1 

manipulāciju 

18. 41020 Sārmainā fosfotāze (SF) 20  

19. 41021 Skābā fosfotāze 10  

20. 41022 ALAT - Alanīnaminotransferāze 12 945  

21. 41023 ASAT - Aspartātaminotransferāze 12 115  

22. 41024 Gamma glutamīntransferāze 60  

23. 41025 Kreatīnkināze 90  

24. 41026 Laktātdehidrogenāze 10  

v25. 41027 Lipāze 80  

26. 41032 Holīnesterāze 5  



 

 

27. 41034 Alfa amilāze 130  

 

Lipīdi (manipulācijas 41046–41060) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR  

bez PVN 

par 1 

manipulāciju 

28. 41046 Triglicerīdi 275  

29. 41047 ABL – holesterīns (tiešā metode) 90  

30. 41051 Lipoproteīns (A) 5  

31. 41052 Bilirubīns, frakcijas 10 790  

32. 41056 
Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija 

mazāka vai vienāda ar 5mmol/L 
225 

 

33. 41057 
Kopējais holesterīna līmenis asinīs - koncentrācija lielāka 

par 5mmol/L 
225 

 

34. 41059 
ZBL holesterīna līmenis asinīs – koncentrācija no 2,0 

mmol/L līdz 2,5 mmol/L (tiešā metode) 
205 

 

35. 41060 
ZBL holesterīna līmenis asinīs – koncentrācija, lielāka 

par 2,5 mmol/L (tiešā metode) 
205 

 

 

Elektrolīti, skābju - bāzu līdzsvars, neorganiskie elementi (manipulācijas 41065 - 41085) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR  

bez PVN 

par 1 

manipulāciju 

36. 41065 Kālijs 740  

37. 41067 Nātrijs 760  

38. 41068 Kalcijs 95  

39. 41069 Fosfors 10  

40. 41070 Hlorīdi 30  

41. 41071 Dzelzs 30  

42. 41072 Magnijs 20  

 

Glikozes regulācija (manipulācijas 41095 – 41105) 

Nr. 

p.k. 

Manipu

-lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR bez 

PVN 

par 1 

manipulāciju 

43. 41095 Glikoze asinīs 10 270  

44. 41099 C peptīds 20  

45. 41100 Insulīns 10  

46. 41103 
Glikohemoglobīns. Izmeklējuma rezultāts - HbA1C 

līmenis 6,4% un zemāks 
25 

 

47. 41104 
Glikohemoglobīns. Izmeklējuma rezultāts - HbA1C 

līmenis 6,5-7,4% 
25 

 

 

Reimotesti, akūtās fāzes olbaltumvielas (manipulācijas 41115 – 41130) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 
Manipulācijas nosaukums 

 

Cena EUR bez 

PVN 



 

 

kods par 1 

manipulāciju 

48. 41115 Antistreptolizīns (kvalitatīvi) 10  

49. 41117 Transferīns 10  

50. 41124 Feritīns 130  

51. 41125 CRO kvalitatīvi 615  

52. 41126 Reimatoīdais faktors (kvalitatīvi) 40  

53. 41127 CRO kvantitatīvi 30  

54. 41128 Reimatoīdais faktors (kvantitatīvi) 10  

 

Vairogdziedzera hormoni (manipulācijas 41142 – 41144) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR bez 

PVN 

par 1 

manipulāciju 

55. 41142 Tireotropais hormons (TSH) 270  

56. 41143 Brīvais tiroksīns (FT4) 110  

57. 41144 Brīvais trijodtironīns (FT3) 65  

58. 
 

TSH T3 T4 345  

 

 

Dzimumhormoni un grūtniecības testi (manipulācijas 41150 – 41164) 

Nr. 

p.k. 

Manipu

-lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR  

bez PVN 

par 1 

manipulāciju 

59. 41150 Prolaktīns 435  

 

Citas hormonu analīzes (manipulācijas 41170 – 41176) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR  

bez PVN 

par 1 

manipulāciju 

60. 41175 Parathormons 5  

 

Citas specifiskās analīzes (manipulācijas 41200 – 41223) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR bez 

PVN 

par 1 

manipulāciju 

61. 41200 Vitamīns B 12 145  

62. 41201 Folskābe 10  

63. 41203 Troponīns I 85  

 

Infekcijas (manipulācijas 41230 – 41291) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 
ParedzamaiProvizoriskais 

apjoms 24 mēnešos** 

Cena EUR bez 

PVN 

par 1 

manipulāciju 



 

 

64. 41230 Sifilisa ekspresdiagnostika (SED, RPR, VDRL) 8 870  

65. 41232 Sifiliss – TPHA 390  

66. 41233 Sifiliss – TPHA kvantitatīvā metode (titri) 35  

67. 41237 
Imunofluorescences reakcija IgG antivielu 

noteikšanai pie sifilisa (IFR abs. IgG) 
40 

 

68. 41253 
Imūnfermentatīvā analīze IgG vai IgM antivielu 

noteikšanai pie sifilisa 
40 

 

69. 41263 Anti-Toxoplasma gondii IgM 5  

70. 41264 Anti-Toxoplasma gondii IgG 5  

71. 41280 Anti-Borrelia burgdorferi IgG 15  

72. 41281 Anti-Borrelia burgdorferi IgM 15  

 

Hepatīti (manipulācijas 41301 – 41328) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR bez 

PVN 

par 1 

manipulāciju 

73. 41301 HBs Ag 225  

74. 41302 Anti-HBs (kvalitatīvi) 20  

75. 41303 Anti-HBs (kvantitatīvi) 20  

76. 41308 Anti-HAV 70  

77. 41309 Anti-HCV 330  

 

HIV(AIDS) (manipulācijas 41401 – 41406) 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR bez 

PVN 

par 1 

manipulāciju 

78. 41402 HIV 1 Ag (IFA) (ar diagnostiskuma cenu) 85  

79. 41403* HIV 1 Ag (apstiprinošais) 40  

 

 

Mikrobioloģiskie izmeklējumi (manipulācijas 44001 – 44136) 

Mikrobioloģijas sadaļā kontrolanalīžu izmaksas ir iekļautas manipulācijas tarifā. 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos** 

Cena EUR bez 

PVN 

par 1 

manipulāciju 

80. 44001 Asins uzsējums uz mikrofloru – negatīvs 5  

81. 44015 
Urīna uzsējums uz mikrofloru un mikroorganismu skaita 

noteikšana – negatīvs 
5 

 

82. 44025 
Fēču uzsējums uz Enterobacteriaceae dz. 

mikroorganismiem – negatīvs 
5 

 

83. 44029 
Fēču uzsējums uz patogēno zarnu mikrofloru – pozitīvs 

(Shigella, Salmonellaidentifikācija līdz serogrupai) 
5 

 

84. 44106 
Izdalīto mikroorganismu jutības noteikšana pret 

antibiotiskām vielām 
5 

 

 

Tumoru marķieru noteikšana (manipulācijas 46148 – 46163) 



 

 

Nr. 

p.k. 

Manipu-

lācijas 

kods 

Manipulācijas nosaukums 

Provizoriskais 

apjoms 24 

mēnešos 

Cena EUR bez 

PVN 

par 1 

manipulāciju 

85. 46153* Audzēja marķieris CA – 125 5  

86. 46154* Audzēja marķieris CA 19 – 9 5  

87. 46157* PSA, brīvais - Prostatas specifiskais antigēns 275  

88. 46158* Audzēja marķieris CA 15–3 5  

 

* Manipulāciju kods atbilstoši 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1529 

“Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 16. pielikumam 

 

 ** Pasūtītājs līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu, un veic pasūtījumus 

atbilstoši savām vajadzībām un finanšu iespējām. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

(Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts, tā atšifrējums) 

 



 

 

2.pielikums 

atklāta konkursa 

Nr. RPNC/2017/01 nolikumam 

 

 

Iepirkuma procedūras 

„Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšana VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” vajadzībām”, RPNC/2017/01 

PRETENDENTA PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

Ar šo, Pretendents: __________________________________________________  

Reģistrācijas Nr. _________________________________________ 

 

Juridiskā un sarakstes adrese (ja atšķiras) _____________________________ 

 

Pretendenta parakstiesīgā amatpersona                tālrunis_____________ 

 

Kontaktpersona    , tālrunis________________________ 

 

e-pasts                                                      , fakss_______________________ 

 

Bankas rekvizīti____________________________________________________ 

 

apliecina, ka saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam 

Iepirkuma noteikumu prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, apliecinām, ka piekrītam veikt tehniskajā 

specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmeta apjomu saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā noteiktajām 

prasībām par sekojošu līgumcenu: 

 

Finanšu piedāvājums  

par visu paredzamo daudzumu 24 mēnešos: 

Kopējā summa 

EUR bez PVN 

 

 

Mēs apstiprinām, ka gadījumā, ja uzvarēsim, visi iesniegtie dokumenti un/vai to kopijas veidos šo 

piedāvājumu; un: 

1) garantējam iepirkuma prasību precīzu izpildi; 

2) iepirkuma prasību nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav; 

3) mūsu personālam ir iepirkuma priekšmetam atbilstoša kvalifikācija un iemaņas, un 

nepieciešamais materiāli – tehniskais nodrošinājums un atbilstoša darba organizācija;  

4) piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas. 

 

__________________________________________________________________ 

(Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts, tā atšifrējums) 



 

 

3.pielikums 

atklāta konkursa 

Nr. RPNC/2017/01 nolikumam 

 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

 

 

Jānorāda visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no 

kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo 

iepirkuma līguma daļu. 

Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu 

konkursa nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības. 

 

 

Apakšuzņēmēja nosaukums 

Iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem 

Iepirkuma līguma daļas 

nosaukums 

% no piedāvājuma cenas  

   

   

   

   

 

Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam  

1. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējam (fiziskai un juridiskai personai) ir jābūt 

reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un 

tiesīgam sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.  

2. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo resursu 

nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa 

rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam. 

3. Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, 

instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā iepirkuma līguma daļas 

izpildei.  

 

 

Pretendents:   

Parakstītāja amats, 

vārds, uzvārds: 

  

Paraksts:   

Datums:   

Zīmoga vieta: 
  

 

 



 

 

4.pielikums 

atklāta konkursa 

Nr. RPNC/2017/01 nolikumam 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. RPNC/2017/01 

par medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšanu VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” vajadzībām” 

 

 

Rīgā, 

2017. gada __. _______ 

 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk tekstā 

saukts PASŪTĪTĀJS, tā valdes priekšsēdētāja Jāna Buģina, valdes locekles Irinas Starkovas un valdes 

locekļa Imanta Rezeberga personā, kuri rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un  

 

________________________, turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, 

 
ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma „ Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšana VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/01, 

rezultātiem IZPILDĪTĀJS ir ieguvis tiesības noslēgt šo līgumu; noslēdza šo līgumu par sekojošo, 

turpmāk tekstā saukts – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PASŪTĪTĀJA pieprasītos un 

attiecīgos nosūtījumos minētos laboratorijas izmeklējumus, turpmāk tekstā saukti – 

Izmeklējumi, PASŪTĪTĀJA iesniegtajiem paraugiem, savukārt PASŪTĪTĀJS apņemas 

apmaksāt IZPILDĪTĀJA veiktos maksas izmeklējumus, saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem. 

1.2. Pakalpojumu sniegšanas vieta – _____________________. 

1.3. Veicamie izmeklējumi un to cenas ir noteiktas šī Līguma Pielikumā Nr.1. 

 

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

2.1. Par izmeklējumiem PASŪTĪTĀJS norēķinās saskaņā ar šīm Līgumam pievienotajā 

IZPILDĪTĀJA Piedāvājumā noteiktajām cenām (Pielikums Nr.1).  

2.2. Par izmeklējumiem, kurus pasūtījis PASŪTĪTĀJS, bet kas nav iekļauti Līguma Pielikumā 

Nr.1, PASŪTĪTĀJS norēķinās atbilstoši IZPILDĪTĀJA maksas pakalpojumu cenrādim, un tie 

nav šī Līguma priekšmets.  

2.3. Pakalpojuma cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.  

2.4. Plānotā Līguma kopējā summa par Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktajiem pakalpojumiem 72 

000 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa._____________________.  

2.5. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM par iepriekšējā mēnesī veiktajiem maksas 

Izmeklējumiem, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA rēķinu, ko IZPILDĪTĀJS līdz katra mēneša 

piektajam datumam nosūta PASŪTĪTĀJAM.  

2.6. PASŪTĪTĀJS veic apmaksu par veiktajiem maksas Izmeklējumiem katru mēnesi bankas 

pārskaitījuma veidā uz zemāk minēto IZPILDĪTĀJA norādīto norēķina kontu 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 

2.7. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kas PASŪTĪTĀJS veicis bankas pārskaitījumu 

IZPILDĪTĀJA kontā. 

2.8. Katra no pusēm sedz savus izdevumus par komisiju un banku pakalpojumiem, kas saistās ar 

naudas paskaitījumiem.  

 

3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

3.1. Saskaņā ar PASŪTĪTĀJA nosūtījumu, IZPILDĪTĀJS veic paraugu izmeklēšanu ar paziņotām 

metodēm noteiktajā laika termiņā ________________ laboratorijā, kas ir kompetenta to veikt. 



 

 

Paraugu nodod izmeklēšanai citai laboratorijai gadījumos, kad IZPILDĪTĀJS neveic 

PASŪTĪTĀJA prasītos izmeklējumus vai nepieciešama parauga papildus izmeklēšana 

references laboratorijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. IZPILDĪTĀJS informē 

PASŪTĪTĀJU par jebkādām novirzēm no līguma. 

3.2. IZPILDĪTĀJS apņemas izmeklējumus veikt ātrāk nekā 24 stundās. Izmeklējumu veikšanas 

laiks, kurš var pārsniegt 24 stundu robežu, ir norādīts Līguma Pielikumā Nr.2. 

3.3.  IZPILDĪTĀJS nodrošina, ievērojot noteikumus par bīstama bioloģiskā materiāla 

transportēšanu, testējamā materiāla piegādi laboratorijā un izmeklējumu pārskatu piegādi 

PASŪTĪTĀJAM darba dienās ne retāk kā vienu reizi dienā no plkst. 9:00-12:00, kā arī 

PASŪTĪTĀJAM pastāv iespēja analīžu atbildes saņemt e-pastā vai pa faksu.  

3.4. IZPILDĪTĀJS nodrošina CITO izmeklējumu materiālu piegādi laboratorijā ārpus darba laika, 

brīvdienās, svētku dienās un izmeklējumu rezultātu paziņošanu.  

3.5. IZPILDĪTĀJS atkārto izmeklēšanu uz sava rēķina, ja izmeklēšanas procesā IZPILDĪTĀJA 

vainas dēļ radušās kļūdas. 

3.6. IZPILDĪTĀJS nodod izmeklēšanas pārskatu tikai PASŪTĪTĀJAM vai tā pilnvarotam 

pārstāvim. 

3.7. IZPILDĪTĀJS garantē PASŪTĪTĀJAM konfidencialitāti – neizpauž trešajām personām bez 

PASŪTĪTĀJA piekrišanas informāciju par pacientu un izmeklēšanas rezultātiem, izņemot 

gadījumus, kad šādas informācijas sniegšana noteikta normatīvajos aktos. 

3.8. Laboratorijai ir tiesības neveikt parauga izmeklēšanu, ja paraugs neatbilst metodes 

nosacījumiem, un tādēļ ir iespējami kļūdaini izmeklēšanas rezultāti. IZPILDĪTĀJS var 

pieprasīt no PASŪTĪTĀJA atkārtotu izmeklējamā materiāla iesniegšanu. 

3.9. IZPILDĪTĀJS uzglabā paraugus pēc izmeklēšanas laika periodu, kurā ir iespējams veikt 

atkārtotu vai papildus izmeklēšanu. 

3.10. IZPILDĪTĀJS garantē līguma darbības laikā nemainīgu Izmeklējumu cenu, kas fiksēta 

Līguma pielikumā Nr.1. Cenu maiņa ir pieļaujama tikai gadījumos, kad tas ir, saistīts ar 

izmaiņām LR normatīvajos aktos, vai energoresursu tarifa izmaiņām, bet ne vairāk kā 10% 

līguma darbības laikā, par ko IZPILDĪTĀJS rakstiski, paziņo PASŪTĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) 

dienas iepriekš. 

3.11. Iesniedz PASŪTĪTAJAM reizi mēnesī rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem 

pakalpojumiem. Rēķinu IZPILDĪTĀJS izraksta, ņemot vērā izmeklējumu cenu un mēnesī 

veikto izmeklējumu skaitu un veidu.  

 

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

4.1. PASŪTĪTĀJS nodod IZPILDĪTĀJA pilnvarotai personai kvalitatīvu izmeklējamo materiālu 

(pareiza pacientu identifikācija un paraugu marķējums, materiāla pareiza uzglabāšana) kopā ar 

precīzi un pareizi noformētu nosūtījumu. Nosūtījuma izrakstīšana uzskatāma par pasūtījuma 

izdarīšanu. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par nosūtījuma veidlapā ietverto ziņu patiesumu. 

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums ievērot paraugu ņemšanas, glabāšanas un transportēšanas 

noteikumus un termiņus saskaņā ar norādījumiem.  

4.3. PASŪTĪTĀJS apņemas sniegt IZPILDĪTĀJAM visu informāciju, kas nepieciešama 

Izmeklējumu veikšanai un kuru IZPILDĪTĀJS var pamatoti pieprasīt. 

4.4. PASŪTĪTĀJAM vai viņa pārstāvim ir tiesības piedalīties viņa pasūtīto izmeklēšanas darbu 

izpildē, ievērojot konfidencialitāti attiecībā pret citiem paraugiem. 

4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izvēlēties izmeklēšanas pārskatu saņemšanas veidu, kā arī 

atbildība par izmeklēšanas rezultātu rūpīgu saglabāšanu.  

4.6. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM par veiktajiem Izmeklējumiem, 

saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem un izpildīt citas savas līgumsaistības. 

 

5. SANKCIJAS UN ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA 

 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus par maksas pakalpojumiem apjomos un termiņos, kas 

paredzēti šajā līgumā, PASŪTĪTĀJS apņemas maksāt IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% 

(vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no nenomaksāto maksājumu summas par katru 

nokavēto maksājumu dienu. Pa daļām iemaksātie vai aizkavētie maksājumi vispirms 

ieskaitāmi pienākošās kavējuma naudas samaksai bez īpaša paziņojuma PASŪTĪTĀJAM.  



 

 

5.2. Ja IZPILDĪTĀJS nenodrošina Izmeklējumus, kas noteikti šī līguma 1.3. punktā, tad 

IZPILDĪTĀJS samaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) 

apmērā no nenodrošināto Izmeklējumu kopējās summas par katru nokavēto dienu.  

5.3. Līgumslēdzēju puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu 

izpildi. Katra līgumslēdzēja puse ir atbildīga par zaudējumiem, kas nodarīti paša puses vai tās 

pilnvaroto personu vai darbinieku ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.  

 

 

6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI 

 

6.1. Līgums stājas spēkā ar 2017. gada __. _________. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad tiek 

sasniegta plānotā Līguma kopējā summa, kas norādīta Līguma 2.4. punktā. 

6.2. Līgumu var lauzt katra no līgumslēdzējām pusēm, vienu mēnesi iepriekš rakstiski par to 

brīdinot otru pusi vai pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties par Līguma laušanu. 

6.3. Līguma papildus noteikumi: laboratorijas nosūtījuma veidlapas, asins noņemšanas sistēmas un 

transporta pakalpojumus garantē IZPILDĪTĀJS. Papildus apmaksa netiks piestādīta. 

6.4. Līgums atceļ visus Līgumus, kurus puses ir noslēgušas pirms tam, un, kas jebkādā veidā 

attiecas uz Līguma priekšmetu, un šis rakstiskais Līgums pilnībā apliecina līgumslēdzēju pušu 

vienošanos. 

6.5. Mutiskas diskusijas un argumenti Līguma pārrunāšanas laikā nav uzskatāmi par Līguma 

nosacījumiem. 

6.6. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šajā Līgumā ir izdarāmi tikai pusēm par to papildus 

rakstveidā vienojoties.  

6.7. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, vai, kas skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja 

tas nav iespējams, LR tiesā pēc piekritības.  

6.8. Visos pārējos Līgumā neatrunātajos jautājumos puses vadās no Latvijas likumdošanas, tajā 

skaitā, Latvijas Civillikuma.  

6.9. Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, katrai pusei pa vienam 

eksemplāram. 

6.10. Šī līguma neatņemama sastāvdaļa ir pielikumi: 

 

 

7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS:  

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

Tvaika iela 2, Rīga, LV-1058 

Reģ. Nr. 50003342481 

Valsts kase, kods TRELV22 

Konta Nr. LV11TREL9290410000000 

Tālrunis +371 67080112 

E-pasts: rpnc@rpnc.lv  

 

 

mailto:rpnc@rpnc.lv


 

 

.pielikums 

atklāta konkursa 

Nr. RPNC/2017/01 nolikumam 

 

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________ 

Pretendenta nosaukums, reģ. Nr. 

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka 

 

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 

 

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis 

apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess. 

 

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, 

parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā. 

 

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem): 

☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, 

līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; 

 

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai 

vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī 

apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot 

konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu. 

 

5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī 

apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: 

5.1. cenām; 

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; 

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai 

neiesniegt piedāvājumu); vai 

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;  

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas 

risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko 

attiecas šis iepirkums. 

 

6. Pretendents nav apzināti tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus 

nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu. 

 

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, 

paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un 

Publisko iepirkumu likums2 paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma 

procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences 

tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas3 ietvaros ir sadarbojies ar to, 

no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. 

                                                 
1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav 

Pretendents un kura: 

1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 

2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt 

piedāvājumu šim iepirkumam. 
2 Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 6.punkts. 
3 Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.03.2016. 

noteikumos Nr.179 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 

13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem 



 

 

 

Datums______________ 

Uzņēmuma adrese _________________________________________ 

tālruņa (faksa) numuri,______________________________________ 

e-pasta adrese ___________________________ 

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 

_________________________________________ 

Paraksts_____________________________ z.v. 

 

 

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda 

pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.) 

 

 

Pielikums 

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu 

Nr. Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi 

saziņa 

Saziņas veids, mērķis, raksturs un 

saturs 

 [Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]  

   

 

Datums______________ 

   

  Paraksts 

 

 

                                                                                                                                                         
pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi 

iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar 

Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams. 


