
 

 

 

Izraksts no 26.04.2017. Iepirkuma procedūras ziņojuma 

 

Rīgā 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS  

 

2017. gada 26. aprīlī 

 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums: 

06.04.2017. rīkojums Nr.01-05/50 par iepirkuma komisijas 

izveidošanu  

Iepirkuma nosaukums: Reaģentu iepirkums biočipu mikromatricu tehnoloģijas 

analizatora “Evidence” darbības nodrošināšanai 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2017/SP-1 

Iepirkuma izvēles pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 2. 

apakšpunkta b) daļas kārtībā (nav konkurences tehnisku 

iemeslu dēļ, jo konkrētos produktus biočipu mikromatricu 

tehnoloģijas analizatora “Evidence” darbības 

nodrošināšanai ir tiesīgs piegādāt tikai RANDOX ltd 

oficiālais pārstāvis Latvijā BIOMARK, SIA). 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts 

IUB: 
- 

Brīvprātīgais paziņojums par iepirkuma 

rezultātiem 
27.04.2017. 

 

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 

Kandidāts (-i), kas 

iesniedza 

piedāvājumus un 

piedāvātās 

cenas EUR bez PVN: 

Ar 11.04.2017. iepirkuma komisijas lēmumu uz sarunām tika uzaicināts 

piegādātājs SIA “Biomark”, reģ. Nr. 40103572707, pamats: 11.04.2017. vēstule 

Nr. 04-15/78.  

Kandidāts (-i), kas 

iesniedza 

piedāvājumus un 

piedāvātās 

cenas EUR bez PVN: 

Nr.p.k. Pretendents 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums, laiks 

Piedāvātā 

līgumcena  

EUR bez PVN 

 

1 

SIA “Biomark”, reģ. Nr. 

40103572707, adrese: Biķernieku 

iela 81-31, Rīga, LV-1005 
21.04.2017., 

plkst. 9.35 

Saskaņā ar 

piegādātāja 

tehnisko-

finanšu 

piedāvājumu 

(vienību 

izcenojumi) 
 

Noraidītie 

pretendenti un 

noraidīšanas iemesli: 

Nav 

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 

Tā piegādātāja nosaukums, ar kuru 

nolemts slēgt līgumu un piedāvātā 

līgumcena: 

SIA „Biomark”, reģ. Nr. 40103572707, plānotā līgumcena 

iepirkuma līguma izpildes laikā 87 000,- EUR bez 

pievienotā vērtības nodokļa. 
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Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir 

izraudzīts (-i) atbilstoši Likuma 42. 

panta nosacījumiem: 

e-izziņas no Elektroniskās iepirkumu sistēmas uz 

21.04.2017. un 26.04.2017., kas apliecina, ka uz pretendentu 

nav attiecināmi Publisko iepirkumu likumā noteiktie 

pretendentu izslēgšanas nosacījumi.  

Saistītie protokoli: 

11.04.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1. 

21.04.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2. 

24.04.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3. 

26.04.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr. 4. 

 

 
 

 

Komisijas priekšsēdētāja: 

     __________________ A. Stirna 

 

 

Komisijas locekļi: 

 

__________________ T. Hodasēviča 

 

__________________ E. Puķe 

 

 

 

Komisijas sekretāre: 

__________________ D. Baltiņa 

 

 


