
 
Rīgā 

 

IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS 

 

2016. gada 10. maijā 

 

I. Informācija par iepirkumu 

Pasūtītājs VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Rīkojums par  

iepirkuma komisijas izveidošanu 

 

2016. gada 24. marta rīkojums Nr. 01-05/42 

Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā 

Iepirkuma apraksts Pārtikas produktu piegāde Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” struktūrvienības “Tiesu psihiatrisko 

ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi” 

vajadzībām 

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2016/10-inf. 

Publikācijas datums IUB 2016. gada 14. aprīlī 

Piedāvājumu atvēršanas datums 2016. gada 26. aprīlī 

 

II. Informācija par pretendentiem 

Nr. 

p.k. 

Pretendenta nosaukums un 

reģistrācijas Nr. 

Piedāvājuma iesniegšanas datums un 

laiks 

Finanšu piedāvājums 

(EUR, bez PVN) par 

iepirkuma 3. daļu 

1. KABULETI FRUIT, 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 

40003959814; Tālr. 

67247685; e-pasts 

info@kabuleti.lv  

20.04.2016.; plkst. 09.00 3467,23 

2. FUTURUS FOOD, 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 

40003348586; Tālr. 

67622244; Fakss: 

67624638; e-pasts 

info@futursfood.lv  

21.04.2016.; plkst. 8.45 - 

3. FOREVERS, Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību; 

vienotais reģistrācijas Nr. 

40003307535; Tālr. 

67844565; Fakss: 

67844564; e-pasts 

info@forevers.lv  

22.04.2016.; plkst. 09.00 - 

4. ŽABO, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību; 

vienotais reģistrācijas Nr. 

41503017194; Tālr. 

65474421; Fakss: 

22.04.2016.; plkst. 09.45 - 

mailto:info@kabuleti.lv
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65474421; e-pasts 

zabo@apollo.lv  

5. S.A.V., Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību; 

vienotais reģistrācijas Nr. 

40003226249; Tālr./Fakss. 

67530011; e-pasts 

s.a.v.@inbox.lv  

22.04.2016.; plkst. 12.30 2889,68 

 

 

 

 

 

III. Informācija par uzvarētāju 

N
r.

 p
.k

. 
 Uzvarējušā 

pretendenta 

nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Iepirkuma 

daļa 

Zemākās cenas finanšu 

piedāvājums (EUR, bez 

PVN) 

Informācija, kas apstiprina, 

ka uzvarētājs izraudzīts, 

ievērojot Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 pantā norādītos 

Pretendentu izslēgšanas 

nosacījumus 

2. 

 

S.A.V., Sabiedrība 

ar ierobežotu 

atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 

40003226249; 

Tālr./Fakss. 

67530011; e-pasts 

s.a.v.@inbox.lv 

3. daļa 3481,68 

1) 26.04.2016. e-izziņa 

(sērija NO Nr.30885293-

4566238) par nodokļu 

nomaksas stāvokli uz 

pieprasīto datumu 

14.04.2016. 

2) 10.05.2016. e-izziņa 

(sērija NO Nr. 30894502-

4635853) par nodokļu 

nomaksas stāvokli uz 

pieprasīto datumu 

10.05.2016. 

3) 10.05.2016. e-izziņa 

(sērija URA Nr. 

30894502-4635852), kas 

apliecina, ka Uzņēmumu 

Nr. 

p.k. 

Noraidītais pretendents Noraidīšanas iemesli 

 KABULETI FRUIT, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību; vienotais reģistrācijas 

Nr. 40003959814; Tālr. 67247685; e-pasts 

info@kabuleti.lv 

Dienā, kad pieņemts lēmums (26.04.2016.) 

par iespējamu līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu iepirkuma priekšmeta 3. daļā, 

KABULETI FRUIT, Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību; vienotais reģistrācijas 

Nr. 40003959814, ir nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro. 

Nr. 

p.k. 

Pretendents, kura piedāvājumā konstatēta 

aritmētiskā kļūda 
Aritmētiskās kļūdas labošana 

1. 

S.A.V., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; 

vienotais reģistrācijas Nr. 40003226249; 

Tālr./Fakss. 67530011; e-pasts 

s.a.v.@inbox.lv 

Pēc aritmētiskās kļūdas labošanas finanšu 

piedāvājuma iepirkuma priekšmeta 3. daļā 

kopsumma ir 3481,68 euro bez PVN, 

4212,83 euro ar PVN un PVN ir 731,15 euro. 

mailto:zabo@apollo.lv
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reģistrā nav aktuālo datu 

par Pretendenta 

maksātnespējas (t.sk., 

bankrota) procesiem, 

likvidācijas procesu, 

apturētu vai pārtrauktu 

saimniecisko darbību (8.2 

panta piektās daļas 1) 

punkts). 

 

3. 
Lēmums 

Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 

”Pārtikas produktu piegāde Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas 

un narkoloģijas centrs” struktūrvienības “Tiesu psihiatrisko 

ekspertīžu un piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi” 

vajadzībām” (Iepirkuma identifikācijas numurs – 

RPNC/2016/10-inf.) iepirkuma priekšmeta 3. daļā “Piena 

produkti” uzvarējušajam pretendentam S.A.V., Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību (vienotais reģistrācijas Nr. 

40003226249), par kopējo līgumcenu 12 (divpadsmit) 

mēnešiem bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 3481,68 

apmērā. 

Izslēgt no turpmākās dalības iepirkuma ”Pārtikas produktu 

piegāde Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” struktūrvienības “Tiesu psihiatrisko ekspertīžu un 

piespiedu ārstēšanas centrs ar apsardzi” vajadzībām” 

(Iepirkuma identifikācijas numurs – RPNC/2016/10-inf.) 

procedūrā pretendentu KABULETI FRUIT Sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību (vienotais reģistrācijas Nr. 

40003959814), ņemot vērā, ka dienā, kad pieņemts lēmums 

(26.04.2016.) par iespējamu līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu iepirkuma priekšmeta 3. daļā, tai ir nodokļu 

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

4. Iepirkuma procedūras protokoli 

14.04.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr. 1; 

26.04.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr. 2; 

10.05.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr. 3. 

 

IV. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu 

iepirkumā, uz kuru attiecas 8.2 panta 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. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās 

tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Andris Žukovskis 


