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Izraksts no 15.06.2017. Ziņojuma 
 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkumu komisijas 

 

ZIŅOJUMS 

par iepirkuma “Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu veikšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” vajadzībām” procedūru 

 

Rīgā,  

2017. gada 15. jūnijā 

 

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese  

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

RPNC/2017/01 

 

3. Iepirkuma procedūras veids, kā arī līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās 

iepirkumu sistēmas priekšmets 

Atklāts konkurss par medicīnisko laboratorijas pakalpojumu veikšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” vajadzībām 

 

4. Datums, kad paziņojums par līgumu vai iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā 

09.05.2017. 

 

5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums 

Iepirkuma 

priekšmets: 

“Medicīnisko laboratorijas 

pakalpojumu veikšana VSIA “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

vajadzībām” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2017/01) 

Rīkojums: 12.04.2017. rīkojums Nr. 01-05/59 

par iepirkuma komisijas 

izveidošanu 

 

 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas 

centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Iveta Ķiece, 

komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās 

Psihiatriskās palīdzības 

dienesta vadītāja 

Sarmīte Skaida, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Narkoloģiskās palīdzības 

dienesta stacionāra virsārste 

Evija Puķe, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma departamenta 

vadītāja 

Dace Baltiņa, 

komisijas sekretāre 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma departamenta 

projekta vadītāja 

 

 

6. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības 

6.1. Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti 

6.1.1. 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 

uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 4.pielikumā pievienoto līgumu 

piedāvātajā redakcijā. 
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6.1.2. pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tā oriģināls 

vai notariāli, vai pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši 

pilnvarotas personas apliecināta kopija; 

6.1.3. 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. 

6.1.4. 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. 

 

6.1.5. 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. 

 

6.1.6. 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.  

 

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

 

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

6.1.9. 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. 

 

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

 

 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma 

secībā, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

Piedāvājums ar viszemāko cenu 

 

8. Piedāvājumu / pieteikumu iesniegšanas termiņš 

2017. gada 7. marts 

 

9. Pamatojums termiņa saīsinājumam, ja Pasūtītājs saīsina termiņu atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 29. panta astotajai, desmitajai, vienpadsmitajai un trīspadsmitajai daļai 

- 

 

10. To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas 

 

N
r.

 p
.k

. 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums 

un laiks 

Finanšu piedāvājums  

(EUR, bez PVN) 

par iepirkuma 

1. SIA “Centrālā laboratorija”, 

reģ. Nr. 40003210801, 

adrese: Šarlotes iela 1B, 

30.05.2017., 

plkst. 9.00 
55 778,35 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv
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Rīga, LV-1001 

2. SIA “NACIONĀLAIS 

MEDICĪNAS SERVISS - 

LABORATORIJA”, reģ. 

Nr. 40003269835, adrese: 

Biķernieku iela 25A, Rīga, 

LV-1039 

30.05.2017., 

plkst. 9.05 
49 309,90 

 

 

11. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks;  

Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005 

2017. gada 30. maijs, plkst. 10:00 

 

12. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums 

piedāvājuma izvēlei, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums 

 

.(..)  Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību deleģēšanu. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

vadītāja/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas vadītāja ierosina iepirkuma komisijai lemt jautājumu 

par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

-piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA „NACIONĀLAIS 

MEDICĪNAS SERVISS - LABORATORIJA“, reģ. Nr. 40003269835, 

par kopējo cenu 49 309,90 EUR bez PVN, slēdzot iepirkuma līgumu 

ar plānoto līgumcenu 72 000,- EUR bez PVN. 

 

 

13. To personu nosaukumi, kuras ir atlasītas saskaņā ar kandidātu atlases noteikumiem un 

uzaicinātas iesniegt piedāvājumus, kā arī attiecīgo lēmumu pamatojums 

- 

 

14. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru 

izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska būvdarbu un pakalpojumu 

līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu 

vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai 

lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma 

daļu. 

- 

 

15. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem kandidātiem vai pretendentiem, kā arī par 

iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem 
- 

 

16. Ja piemēro atklātu konkursu un nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām 

pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents, — šā likuma56.panta septītajā daļā 

minētais pamatojums 

- 

17. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru 

 

Iepirkuma procedūra nav pārtraukta 
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18. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par 

nepamatoti lētu 

 

Tādu noraidīto piedāvājumu nav 

 

19. Ja piemēro sarunu procedūru, — procedūras piemērošanas pamatojums saskaņā ar šā 

likuma 62. un 63. pantu 

 

Sarunu procedūra nav veikta 

 

20. Ja piemēro konkursa dialogu — procedūras piemērošanas pamatojums saskaņā ar šā 

likuma 64.1 panta pirmo daļu 

 

Konkursa dialogs nav veikts. 

 

 

Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja: 

  

Iveta Ķiece 

 
 

 

 


