
 

 

 

Izraksts no 30.09.2016. Lēmuma. 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
IEPIRKUMA KOMISIJAS LĒMUMS 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Priekšmets: “Ēdināšanas pagaidu pakalpojuma 

nodrošināšana VSIA “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

pacientiem un darbiniekiem” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/2-B) 

Rīkojums: 29.09.2016. rīkojums Nr. 01-05/130 

par iepirkuma komisijas izveidošanu 

 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta 

noteiktajā kārtībā, nepiemērojot PIL 8.² panta ceturtās un piektās daļas nosacījumu.  

Pamatojums 

procedūras 

izvēlei: 

Ņemot vērā faktu, ka ar pašreizējo ēdināšanas pakalpojuma piegādātāju SIA “ALEKS UN 

V”, reģ. nr. 40003357396, līgums par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu VSIA 

“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem ir spēkā līdz 2016. 

gada 1. oktobrim, līdz brīdim, kamēr tiek noslēgts iepirkuma līgums publiska iepirkuma 

“Ēdināšanas pagaidu pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/1-B) ietvaros un ilgtermiņa līgums, ko pamato publiska procedūra (atklāts 

konkurss) “Ēdināšanas pagaidu pakalpojuma nodrošināšana VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem”, ir izvēlēta šī iepirkuma ietvaros noteiktā 

iepirkuma procedūras īstenošanas metode, vērtējot to kontekstā arī ar PIL 9.panta sestās 

daļas nosacījumiem. 

Datums: 30.09.2016. 

Laiks: 14:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Sēdē piedalās: 

 

Komisijas sēdes dalībnieki 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas 

centrs” 

Vārds, Uzvārds, amats Piedalās Amats 

Ingrīda Trapiņa, 

komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās 

Saimnieciski tehniskās vadības un 

grāmatvedības uzskaites 

departamenta vadītāja 

Evija Puķe, 

Komisijas priekšsēdētājas 

vietniece 

Piedalās 
Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta vadītāja 

Dzintra Platace, 

komisijas locekle 
Piedalās Pārtikas aprites speciāliste 

Dace Baltiņa, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta projekta 

vadītāja 

Romāns Olimpijuks, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Galvenais speciālists ēku 

ekspluatācijas jautājumos 

Dace Baltiņa, 

komisijas sekretāre 
Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta projekta 

vadītāja 

 



 

 

 

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 

Pretendenti, kas 

iesniedza 

piedāvājumus un 

piedāvātās 

cenas EUR bez PVN: 

Nr.p.k. Pretendents 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums, laiks 

Piedāvātā 

līgumcena  

EUR bez PVN 

1 

SIA “ALEKS UN V”, reģ. 

Nr.40003357396, adrese: 

Valdeķu iela 54 k-11-116, Rīga, 

LV-1058 

30.09.2016., 

plkst.12.05 

Pacientam – 3.20 

Darbiniekam – 

1.57 
 

Noraidītie 

pretendenti un 

noraidīšanas iemesli: 

NAV.  

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 

Pretendents, kuram piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības un uzvarētāja 

piedāvātā līgumcena: 

SIA “ALEKS UN V”, reģ. Nr.40003357396. 
Piedāvātā 

līgumcena  

EUR bez PVN 

Pacientam – 3.20 

Darbiniekam – 1.57 
 

Uzvarētāja salīdzinošās priekšrocības: piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un ir ar 

zemāko cenu. 

Lēmums: -piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA “ALEKS 

UN V”, reģ. Nr. 40003357396, par ēdināšanas pagaidu 

pakalpojuma nodrošināšanu VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” pacientiem un darbiniekiem, nosakot, 

ka plānotā līgumcena iepirkuma līguma darbības laikā ir līdz 

41 999,99 euro un iepirkuma līgums ir spēkā līdz brīdim, 

kamēr tiek noslēgts iepirkuma līgums publiska iepirkuma 

“Ēdināšanas pagaidu pakalpojuma nodrošināšana VSIA 

“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” pacientiem un 

darbiniekiem” (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2016/1-

B) ietvaros, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas 

agrāk. 

Saistītie protokoli: 29.09.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.1. 

30.09.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.2. 

 

IV. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

Saskaņā ar PIL 8.2 panta astoņpadsmito daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz 

kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības 

vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja   

 ______________________ /Ingrīda Trapiņa/ 

 


