
 
Rīgā 

 

IEPIRKUMU KOMISIJAS LĒMUMS 

 

2017. gada 09. janvārī 

 

I. Informācija par iepirkumu 

Pasūtītājs VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

Rīkojums par  

iepirkuma komisijas izveidošanu 

 

2016. gada 29. septembra rīkojums Nr. 01-05/128 

Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā 

Iepirkuma apraksts Transportlīdzekļu piegāde 

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2016/30-inf. 

Publikācijas datums IUB 2016. gada 20. decembrī 

Piedāvājumu atvēršanas datums 2017. gada 05. janvārī 

 

II. Informācija par pretendentiem 

1. Tabula “Pretendenti un piedāvājumu iesniegšanas laiks” 

Nr. 

p.k. 

Pretendenta  

nosaukums un reģistrācijas Nr., tālr., e-pasts 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks 

1. Autofavorīts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 40003222622; Tālr. 67670000; e-pasts 

auto@autofavorits.lv  

04.01.2017.; plkst. 16.45 

2. Amserv Krasta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 50003472881; Tālr. 67078000; e-pasts 

krasta@amserv.lv  

05.01.2017.; plkst. 9.05 

 

 
2.Tabula “Pretendentu piedāvātā cena un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu” 

Nr. 

p.k. 

Pretendenta nosaukums un 

reģistrācijas Nr. 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un 

laiks 

Finanšu piedāvājums 

(EUR, bez PVN) par 

iepirkuma 1. daļu 

Finanšu piedāvājums 

(EUR, bez PVN) par 

iepirkuma 2. daļu 

1. Autofavorīts, Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību; 

vienotais reģistrācijas Nr. 

40003222622; Tālr. 

67670000; e-pasts 

auto@autofavorits.lv  

05.01.2017.; 

plkst. 9.05 
16900,37 26611,75 

2. Amserv Krasta, 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību; vienotais 

reģistrācijas Nr. 

50003472881; Tālr. 

67078000; e-pasts 

krasta@amserv.lv  

05.01.2017.; 

plkst. 9.05 
15950,00 24245,00 
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III. Informācija par uzvarētāju 

3. Tabula “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. 

 

Amserv Krasta, 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

(vienotais 

reģistrācijas Nr. 

50003472881)  

1. daļa 15 950,00 

 

1) 05.01.2017. e-izziņa par 

nodokļu nomaksas stāvokli uz 

pieprasīto datumu 20.12.2016. 

2) 09.01.2017. e-izziņa par 

nodokļu nomaksas stāvokli uz 

pieprasīto datumu 05.01.2017. 

3) 09.01.2017. e-izziņa, 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). 

2. daļa 24 245,00 

 

2. 
Lēmums 

Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 

“Transportlīdzekļu piegāde” vajadzībām” (Iepirkuma 

identifikācijas numurs – RPNC/2016/30-inf.) iepirkuma 

priekšmeta 1. daļā “(1) vieglais C klases transportlīdzeklis” 

uzvarējušajam pretendentam Amserv Krasta, Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību (vienotais reģistrācijas Nr. 

50003472881), par kopējo līgumcenu bez pievienotās 

vērtības nodokļa EUR 15 950,00 apmērā. 

Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 

“Transportlīdzekļu piegāde” (Iepirkuma identifikācijas 

numurs – RPNC/2016/30-inf.) iepirkuma priekšmeta 2. 

daļā “(1) vieglais MD klases transportlīdzeklis” 

uzvarējušajam pretendentam Amserv Krasta, Sabiedrība 

ar ierobežotu atbildību (vienotais reģistrācijas Nr. 

50003472881), par kopējo līgumcenu bez pievienotās 

vērtības nodokļa EUR 24 245,00 apmērā. 

3. Iepirkuma procedūras protokoli 

20.12.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1; 

05.01.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2; 

09.01.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3. 

 

Nr. 

p.k. 

Noraidītais pretendents Noraidīšanas iemesli 

1. Nav - 
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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 


