
 
IZRAKSTS  

 
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES  

PROTOKOLS Nr.3 

Rīgā 

2015.gada 29.jūlijā   

plkst.: 9:00  

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Rīkojums par iepirkuma 

komisijas izveidošanu 

 

2015. gada 19.maija rīkojums Nr. 01-05/55 

Ieprikuma metode Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā 

Iepirkuma apraksts „Medicīnisko laboratorijas pakalpojumu sniegšana VSIA 

„Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” vajadzībām”  

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2015/4-B. 

 

Iepirkuma komisijas sēde ir slēgta. Sēdē piedalās: 

 
[..] 
 

Dienas kārtība: 

1. Pretendentu un piedāvājumu vērtēšana. 

2. Lēmuma pieņemšana.   

 

1.1. Pamatojoties uz iepirkuma procedūras Nolikuma 8.1. punktu, Iepirkuma komisija 

pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību, visi piedāvājumi atbilst 

noformējumu prasībām.  

1.2. Iepirkuma komisijas locekļi nolemj veikt piedāvājumu pārbaudi pretendentiem un 

konstatē, ka atlases dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām. 

1.3. Turpinot pārbaudi Iepirkuma komisija veic finanšu piedāvājuma pārbaudi un 

konstatē, ka zemākā cena ir SIA „Nacionālais medicīnas serviss - Laboratorija” 

(40003269835). 

1.4. Turpinot pretendenta SIA „Nacionālais medicīnas serviss - Laboratorija” 

(40003269835) pārbaudi Iepirkuma komisija veic finanšu piedāvājuma pārbaudi 

un konstatē, ka finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. 

1.5. Iepirkuma komisijas locekļi pārbauda pretendenta SIA „Nacionālais medicīnas 

serviss - Laboratorija” (40003269835) atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 39.
1
panta 1.daļu. 

1.6. Komisijas locekļi, vienbalsīgi balsojot „par”, nolemj piešķirt iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības pretendentam SIA „Nacionālais medicīnas serviss - 

Laboratorija” (40003269835)  ar cenu par paredzamo daudzumu 24 mēnešu 
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periodam 59308.15 (piecdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņi euro un 15 

centi) bez PVN. 

2. Komisijas locekļi uzdod iepirkuma komisijas sekretārei I.Rudovičai informēt 

pretendentus par komisijas lēmumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību, kā arī 

nosūtīt uzvarētājam līguma projektu.  

3. Komisija informē Pretendentus, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. 

panta pirmo un otro daļu, persona, kuri pretendē uz uzvaru un kuri saistībā ar 

konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas to tiesības vai ir iespējams 

šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai 

citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīgs 10 (desmit) dienu laikā līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par 

pretendentu atlases noteikumiem, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas 

darbību iepirkuma procedūras norises laikā.      
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IZRAKSTS PAREIZS 

Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja  

_____________________  

I.Minajeva 

Rīgā, 29.07.2015.   


