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2016. gada 10. augustā     
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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 

Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā 

Iepirkuma apraksts Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde 

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2016/19-inf. 

 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk tekstā – Centrs, iepirkuma 

komisijas sēde ir slēgta. Sēdē piedalās: 

 

[..] 

 

II. DARBA KĀRTĪBA: 

1. Atbildes sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu; 

2. Iepirkuma procedūras pārtraukšana un paziņojumu publicēšana. 

 

III. SĒDES GAITA:  

1. Atbildes sniegšana uz pretendenta jautājumu. 

1.1.Iepirkuma komisijas loceklis A. Žugans informē komisijas locekļus par to, ka 

10.08.2016. ir saņemta ieinteresētā piegādātāja [..] e – pasta vēstule ar jautājumu 

par iepirkumu ID Nr. RPNC/2016/19-inf. 

Pēc iepazīšanās ar jautājumu un apspriešanās,  

Iepirkuma komisija nolemj sniegt sekojošu atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu: 

Nr. 

p.k. 

Uzdotais  

jautājums 

Atbilde  

uz jautājumu 

1. Rakstu sakarā ar izsludināto iepirkumu 

Nr. RPNC/2016/19-inf. 

Iepirkuma 4. daļā "Reaģenti un 

laboratoriajs piederumi, kas saderīgi ar 

gāzu hromatogrāfu "Hewlett Packard" 

ar masspektrometru, mod.GCD" 3. 

Iepirkuma “Ķīmisko reaģentu un 

laboratorijas piederumu piegāde” (ID. Nr. 

RPNC/2016/19-inf) Tehniskās 

specifikācijas 4. daļas 3. pozīcijā ir radusies 

tehniska kļūda un VSIA “Rīgas psihiatrijas 

un narkoloģijas centrs” plānoto mērvienību 
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pozīcijā norādīts, ka Reaģenta: 5970 

Performance Evolution Sample plānotais 

iepirkuma daudzums ir 2 ml. 

Pirmkārt vēlos piebilst, ka ražotājs šo 

reaģentu piegādā tikai iepakojumos, 

kurā ir 6 ampulas, katrā pa 1 ml. Skatiet 

zemāk. 

Otrkārt vecā līguma ietvaros (Līguma 

Nr. RPNC 2015/2.5) ar laboratoriju 

mums radās pārpratumi, jo laboratorijas 

darbinieki vēlējās iegādāties 2 

iepakojumus šī reaģenta ne 2 ml. 

Laboratorijas darbinieki apgalvoja, ka 2 

ml reaģenta ir krietni par maz. Arī 

iepriekšējā iepirkumā bija norādīti tie 

paši 2 ml, kas vēlāk tika izlaboti uz 6 ml, 

pamatojoties uz ražotāja piedāvāto 

iepakojumu. 

 

Lūdzu veiciet precizējumus vai plānots 

iegādāties 2 ml reaģenta vai 2 

iepakojumus? 

 

daudzums 12 mēnešiem 4. daļas 3. pozīcijā 

ir 12 ml. 

 

 

2. Iepirkuma komisijas sekretārs A. Žugans informē iepirkuma komisijas locekļus, ka, 

ņemot vērā ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu un iepirkuma komisijas sniegto 

atbildi, ir jāveic būtiskas izmaiņas Tehniskā – Finanšu piedāvājuma (veidne) 4. daļas 3. 

pozīcijas sadaļā “Tehniskā specifikācija”. Tā kā šis iepirkums tiek organizēts Publisko 

iepirkumu likuma 82. panta kārtībā, iepirkuma komisija nevar veikt grozījumus 

iepirkuma dokumentācijā. Līdz ar to minētais iepirkums ir jāpārtrauc. 

 

Pēc apspriešanās un atklātas balsošanas iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi balsojot 

“Par”, 

 

nolemj: 

1. Pārtraukt iepirkuma “Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” ar 

identifikācijas Nr. RPNC/2016/19-inf. procedūru sakarā ar būtiskiem labojumiem 

iepirkuma procedūras dokumentos. 

2. Izvietot informāciju par iepirkumu Centra mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā 

„Iepirkumi” un nosūtīt informāciju par izvietoto informāciju ieinteresētajam 

piegādātājam [..]. 

3. Paziņot par iepirkuma pārtraukšanu Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju 

vadības sistēmā. 

Balsojums: Par – 3 Pret – 0 Atturas – 0 

 1) A. Stirna; 

2) I. Aleksandrjana; 

  

http://www.rpnc.lv/
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3) A. Žugans. 

SĒDES SLĒGŠANA: 

Tā kā visi Darba kārtības jautājumi ir izskatīti, citu priekšlikumu vai ierosinājumu nav, 

iepirkuma komisijas sēde paziņota par slēgtu 2016. gada 10. augustā, plkst. 12.10. 

[…] 

 

 
IZRAKSTS PAREIZS 

Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja  

_____________________  

A. Stirna 

Rīgā, 10.08.2016. 


