
 
Rīgā 

LĒMUMS 
 

2015. gada 30. jūnijā 
 
 

I. Informācija par iepirkumu 
Pasūtītājs: Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Iepirkuma komisijas izveidošanas 
pamatojums 

2015. gada 7.maija rīkojums Nr. 01-05/51 

Iepirkuma nosaukums „Viena transporlīdzekļa iegāde Valsts SIA „Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām ” id. 
Nr. RPNC/2015/18-inf 

Iepirkuma pamatojums PIL 8².pants 
Paziņojums par plānoto līgumu 
publicēts IUB 

09.06.2015. 

 
II. Informācija par pretendentiem 

Pretendenti, kas 
iesniedza 
piedāvājumus un 
piedāvātās cenas 
EUR bez PVN 

 
Nr.p.

k. 

 
Pretendents 

Iesniegšanas datums, 
laiks Finanšu piedāvājums  

EUR (bez PVN)  
 

  
1. 

SIA „Amserv Krasta”  

Reģ.Nr.50003472881 

Krasta iela 66, Rīga, LV- 
1019 

17.06.2015. 

plkst.10:54 
12934.00 

 

 
III. Informācija par uzvarētāju 

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības 

SIA „Amserv Krasta”, Reģ. Nr.50003472881 
Tehniskais - finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 
noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto 
cenu bez  PVN. 

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena  SIA „Amserv Krasta”, Reģ. Nr.50003472881 
ar kopējo līgumcenu 12934.00 (divpadsmit tūkstoši 
deviņi simti trīsdesmit četri euro un 00 centi) bez 
PVN. 

Informācija, ka uzvarētājs ir izraudzīts 
atbilstoši Likuma  8².panta 5.daļai 

1.1. 29.06.2015. E-izziņa (www.eis.gov.lv) 
SērijaURA Nr.26525967-3349863, kas apliecina, 
ka pretendentam SIA „Amserv Krasta” reģ. 
Nr.50003472881 nav aktuāls maksātnespējas 
process, likvidācijas process un nav  apturēta vai 
pārtraukta  saimnieciskā darbība. 
1.2. 29.06.2015. E-izziņa (www.eis.gov.lv) sērija 
NO Nr.26525967-3349873, kas apliecina, ka 
nodokļu maksātājam SIA„Amserv Krasta” reģ. 
Nr.50003472881 nav nodokļu  parādi,  kas 

Noraidītais 
pretendents un 
noraidīšanas 
iemesli 

  Nav noraidīto pretendentu 
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kopsummā pārsniedz 150 euro. 

Lēmums Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības: 
pretendentam SIA „Amserv Krasta”, Reģ. 
Nr.50003472881 par viena transportlīdzekļa iegādi 
Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 
centra” vajadzībām  saskaņā ar nolikuma 
izvirzītajām prasībām par kopējo summu  12934.00 
(divpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri 
euro un 00 centi) bez PVN. 

Saistošie protokoli 09.06.2015.Iepirkuma sēdes protokols Nr.1; 
17.06.2015.Iepirkuma sēdes protokols Nr.2; 
29.06  .2015.Iepirkuma sēdes protokols Nr.3. 

 

IV. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība 
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 18.daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu 

iepirkumā , uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.²panta  noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas 
tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 
 
 

Komisija priekšsēdētāja vietnieks        J.Caunītis 
 
 

 
 



 
 


