
 
Rīgā 

 

IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS 

 

2016. gada 26. augusts 

 

I. Informācija par iepirkumu 

Pasūtītājs VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

Rīkojums par  

iepirkuma komisijas izveidošanu 

2016. gada 14. jūlija rīkojums Nr. 01-05/93 

2016. gada 24. jūlija rīkojums Nr. 01-05/108 

Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā 

Iepirkuma apraksts Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde 

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2016/20-inf. 

Publikācijas datums IUB 2016. gada 11. augustā 

Piedāvājumu atvēršanas datums 2016. gada 26. augustā 

 

II. Informācija par pretendentiem 

Nr. 

p.k. 

Pretendenta  

nosaukums un reģistrācijas Nr. 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

1. ANTOLS-HIM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

vienotais reģ. Nr. 40002043216 (turpmāk arī ANTOLS-HIM) 
19.08.2016.; plkst. 09.20 

2. OMNILAB baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 40103299003 (turpmāk arī OMNILAB baltic) 
19.08.2016.; plkst. 12.30 

3. Labochema Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 40003925979 (turpmāk arī Labochema Latvija) 
19.08.2016.; plkst. 12.40 

4. Interlux, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais reģistrācijas Nr. 

40003793189 (turpmāk arī Interlux) 
19.08.2016.; plkst. 14.25 

5. Quantum Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 40003418012 (turpmāk arī Quantum Latvija) 
19.08.2016.; plkst. 15.30 

6. LAR`L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais reģistrācijas Nr. 

40103115908 (turpmāk arī LAR`L) 
22.08.2016.; plkst. 09.00 

7. ENOLA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

vienotais reģ. Nr. 40103049886 (turpmāk arī ENOLA) 
22.08.2016.; plkst. 09.35 

 

III. Informācija par piedāvājumiem 

P
ie

li
k

u
m

a 
N

r.
 Pretendenta 

nosaukums 

 

Iesniegšanas 

datums 

un laiks 

Finanšu piedāvājums (EUR, 

bez PVN) par iepirkuma  

1.daļas 
pozīcijām 

2. daļas 
pozīcijām 

3. daļas 
pozīcijām 

4. daļas 
pozīcijām 

5. daļas 
pozīcijām 

1. 

 

 

ANTOLS-

HIM 

19.08.2016.; 

plkst. 09.20 
- - 702,6000 800,0000 - 

2. 

 

 

OMNILAB 

baltic 

19.08.2016.; 

plkst. 12.30 
- - 1500,3200 1368,2200 - 

3. 

 

 

Labochema 

Latvija 

19.08.2016.; 

plkst. 12.40 
2484,7500 3253,3750 1563,2500 - - 
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4. 

 

 
Interlux 

19.08.2016.; 

plkst. 14.25 
9241,7300 182,0000 341,7250 - 35435,9800 

5. 

 

 

Quantum 

Latvija 

19.08.2016.; 

plkst. 15.30 
- - - 1392,42 - 

6. 

 

 
LAR`L 

22.08.2016.; 

plkst. 09.00 
1662,7000 - - - - 

7. 

 

 

ENOLA 

 

22.08.2016.; 

plkst. 09.35 
2126,3000 354,0400 - - - 

 

 

IV. 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 

 

1. 

 

ANTOLS-HIM, 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību, 

vienotais reģ. Nr. 

40002043216 

3. daļa (4. 

pozīcijā);  

4. daļa (6. 

pozīcija) 

1252,00 

 

1) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957609-5165118) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

11.08.2016. 

2) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957618-5165174) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

26.08.2016. 

3) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

URA Nr. 30957618-

5165167), kas apliecina, ka 

Uzņēmumu 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). 

Nr. 

p.k. 

Noraidītais pretendents Noraidīšanas iemesli 

1. - - 
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2. 

OMNILAB baltic, 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 

40103299003  

3. daļa (1., 

5.-7. 

pozīcijā);  

4. daļa (1.-3. 

pozīcija) 

494,74 

 

1) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957609-5165116) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

11.08.2016. 

2) 25.04.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957618-5165170) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

26.04.2016. 

3) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

URA Nr. 30957618-

5165163), kas apliecina, ka 

Uzņēmumu 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. 

Labochema 

Latvija, Sabiedrība 

ar ierobežotu 

atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 

40003925979 

1. daļa (18. 

pozīcija);  

2. daļa (1., 

5., 6., 9.-11., 

14., 15. 

pozīcijā);  

3. daļa (2. 

pozīcijā) 

2724,33 

 

1) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr.30957609-5165114) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

11.08.2016. 

2) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957618-5165172) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

26.08.2016. 

3) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

URA Nr. 30957618-

5165165), kas apliecina, ka 

Uzņēmumu 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). 
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4. 

Interlux, 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 

40003793189 

1. daļa (2. 

pozīcijā);  

3. daļa (3. 

pozīcijā);  

5. daļa 

35447,84 

 

1) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957609-5165119) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

11.08.2016. 

2) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 3095618-5165175) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

26.08.2016. 

3) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

URA Nr. 30957618-

5165168), kas apliecina, ka 

Uzņēmumu 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). 

5. 

Quantum Latvija, 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 

40003418012 

4. daļa (4., 5. 

pozīcija) 
193,80 

 

1) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957609-5165117) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

11.08.2016. 

2) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957618-5165171) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

26.08.2016. 

3) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

URA Nr. 30957618-

5165164), kas apliecina, ka 

Uzņēmumu 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). 
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6. 

LAR`L, Sabiedrība 

ar ierobežotu 

atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 

40103115908 

1. daļa (1., 

3., 4., 6. -10., 

14., 16., 17., 

19.  pozīcijā) 

1361,80 

 

1) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957609-5165115) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

11.08.2016. 

2) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957618-5165173) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

26.08.2016. 

3) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

URA Nr. 30957618-

5165166), kas apliecina, ka 

Uzņēmumu 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). 

7. 

ENOLA, 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību, 

vienotais reģ. Nr. 

40103049886 

1. daļa (5., 

11.-13., 20. 

pozīcija);  

2. daļa (2., 

3.-4., 7., 8., 

12., 13., 15., 

16., 19.-21. 

pozīcijā) 

522,20 

1) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957609-5165120) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

11.08.2016. 

2) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

NO Nr. 30957618-5165176) 

par nodokļu nomaksas 

stāvokli uz pieprasīto datumu 

26.08.2016. 

3) 26.08.2016. e-izziņa (sērija 

URA Nr. 30957618-

5165169), kas apliecina, ka 

Uzņēmumu 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). 

8. Vispārīgās vienošanās kopsumma: 
 

41996,71 

 

 

9. 
Lēmums 

1. Noslēgt Vispārīgo vienošanos ar kopējo līgumcenu 12 

mēnešiem EUR 41996,71 (bez PVN) apmērā ar 

sekojošiem iepirkumā ”Ķīmisko reaģentu un laboratorijas 
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piederumu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas numurs – 

RPNC/2016/20-inf.) uzvarējušajiem Pretendentiem: 

1) ANTOLS-HIM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

vienotais reģ. Nr. 40002043216; 

2) OMNILAB baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; 

vienotais reģistrācijas Nr. 40103299003; 

3) Labochema Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību; vienotais reģistrācijas Nr. 40003925979; 

4) Interlux, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 40003793189; 

5) Quantum Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; 

vienotais reģistrācijas Nr. 40003418012; 

6) LAR`L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 40103115908; 

7) ENOLA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, vienotais 

reģ. Nr. 40103049886. 

 

2. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības iepirkumā ”Ķīmisko 

reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” (Iepirkuma 

identifikācijas numurs – RPNC/2016/20-inf.) 

uzvarējušajam Pretendentam: 

1) ANTOLS-HIM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

vienotais reģ. Nr. 40002043216 iepirkuma 3. daļā (4. 

pozīcijā) un 4. daļā (6. pozīcijā) par kopējo līgumcenu 12 

mēnešiem bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 1252,00 

apmērā; 

2) OMNILAB baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; 

vienotais reģistrācijas Nr. 40103299003, iepirkuma 3. daļā 

(1., 5.-7. pozīcijā) un 4. daļā (1.-3. pozīcijā) par kopējo 

līgumcenu 12 mēnešiem bez pievienotās vērtības nodokļa 

EUR 494,74 apmērā; 

3) Labochema Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; 

vienotais reģistrācijas Nr. 40003925979, iepirkuma 1. daļā 

(18. pozīcija), 2. daļa (1., 5., 6., 9.-11., 14., 15. pozīcijā) un 

3. daļā (2. pozīcijā) par kopējo līgumcenu 12 mēnešiem 

bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 2724,33 apmērā; 

4) Interlux, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 40003793189, iepirkuma 1. daļā (2. 

pozīcijā), 3. daļā (3. pozīcijā) un 5. daļā par kopējo 

līgumcenu 12 mēnešiem bez pievienotās vērtības nodokļa 

EUR 35447,84 apmērā; 

5) Quantum Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; 

vienotais reģistrācijas Nr. 40003418012, iepirkuma 4. daļā 

(4., 5. pozīcijā) par kopējo līgumcenu 12 mēnešiem bez 

pievienotās vērtības nodokļa EUR 193,80 apmērā; 

6) LAR`L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 40103115908, iepirkuma 1. daļā (1., 3., 4., 

6. -10., 14., 16., 17., 19.  pozīcijā) par kopējo līgumcenu 12 

mēnešiem bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 1361,80 

apmērā; 
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7) ENOLA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, vienotais reģ. 

Nr. 40103049886, 1. daļā (5., 11.-13., 20. pozīcija) un 2. 

daļa (2., 3.-4., 7., 8., 12., 13.,15., 16., 19.-21. pozīcijā) par 

kopējo līgumcenu 12 mēnešiem bez pievienotās vērtības 

nodokļa EUR 522,20 apmērā. 

10. Iepirkuma procedūras protokoli 
11.08.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1; 

26.08.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2. 

 

V. 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 priekšsēdētājas vietniece (paraksts) Ira Aleksandrjana 


