
Dokuments ir saistošs bez paraksta, un tā elektroniskā versija atbilst dokumenta oriģinālam 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkumu komisijas 

 

ZIŅOJUMS 

par iepirkuma “Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi” procedūru 

 

Rīgā,  

2017. gada 18. jūlijā 

 

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese  

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

RPNC/2017/02 

 

3. Iepirkuma procedūras veids, kā arī līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās 

iepirkumu sistēmas priekšmets 

Atklāts konkurss, iepirkums priekšmets: veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi saskaņā ar 

nolikuma 1.pielikumu. Pakalpojums veicams, ievērojot 2016. gada 16. februāra Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības 

iestādē” prasības. 

 

4. Datums, kad paziņojums par līgumu vai iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā 

07.06.2017. – publicēts paziņojums par plānoto līgumu (sludinājums) 

19.06.2017. – publicēti grozījumi 

 

5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums 
Iepirkuma 

priekšmets: 

“Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas 

pakalpojumi” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2017/02) 

Rīkojums: 18.05.2017. rīkojums Nr. 01-05/80 par 

iepirkuma komisijas izveidošanu 

08.06.2017. rīkojums Nr. 01-05/88 par 

izmaiņām 18.05.2017. rīkojumā Nr. 

01-05/80 

 
Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas 

centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Evija Puķe, 

komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma 

departamenta vadītāja 

Ingrīda Trapiņa, 

komisijas locekle / 

komisijas priekšsēdētājas attaisnojošā 

prombūtnē pilda komisijas 

priekšsēdētājas pienākumus 

Piedalās 

Saimnieciski tehniskās 

vadības un grāmatvedības 

uzskaites departamenta 

vadītāja 

Andris Žukovskis, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Saimnieciskā nodrošinājuma 

daļas vadītājs 

Dace Baltiņa 

komisijas locekle, 

pilda arī komisijas sekretāres 

pienākumus 

Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma 

departamenta projekta 

vadītāja 

 

 

6. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības 

Nolikumā ir noteikts, ka “5.1. Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti 

5.1.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas 

parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas konkursa nolikumā un tā 

pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā 

informācija atbilst patiesībai (veidlapa konkursa nolikuma 2.pielikumā), un pretendents uzvaras 
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gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 4.pielikumā pievienoto līgumu piedāvātajā 

redakcijā. 

5.1.2. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tā oriģināls vai 

notariāli, vai pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotas 

personas apliecināta kopija; 

5.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības 

dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams tās oriģināls) par kopīga piedāvājuma 

iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka 

veicamo darba daļu līguma izpildē. 

5.1.4. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai (jāiesniedz pretendenta apliecināta atļaujas kopija). 

5.1.5. Pieredzes apraksts, kas apliecina pretendenta pieredzi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, kas ir 

līdzvērtīga vismaz 2 (divu) satura (veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana ar 

savākšanu/piegādi ārstniecības iestādei) un apjoma (vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā) ziņā 

līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā, norādot pasūtītāja nosaukumu, pakalpojumu sniegšanas 

laiku, apjomu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. Pieredzes aprakstam jāpievieno 

ne mazāk kā 2 (divas) pozitīvas atsauksmes.  

5.1.6. Pretendenta apliecinājums, ka pretendenta uzņēmumā ir nodrošinātas 2016. gada 16. februāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr. 104 ”Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma 

pamatprasībām ārstniecības iestādē” prasības, tai skaitā 2016. gada 16. februāra Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 104 ”Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma 

pamatprasībām ārstniecības iestādē” 30. punkta prasības. 

5.1.7. Pretendenta apliecinājums, ka pretendenta uzņēmumā netiek pieļauta veļas piesārņošana, to 

glabājot un transportējot, kā arī netīrās veļas papildu piesārņošana, to transportējot, mazgājot un 

dezinficējot. 

5.1.8. Tehniskais un finanšu piedāvājums, ievērojot nolikuma 1.pielikuma prasības un excel veidni 

“Tehniskais_finansu_piedavajums”.  

5.1.9. Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu. 

5.1.10. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD), kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 441.panta (1) daļu. ESPD veidlapu paraugu 

forma pieejama: 

• Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta 

veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam; 

• Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv. 

 

5.1.11. Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (5.pielikums).” 

 

 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma 

secībā, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

Piedāvājums ar viszemāko cenu.  

Nolikuma 2.5. punkts: 

“Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atbilst Nolikumā 

noteiktajām prasībām un kura tehnisko-finanšu piedāvājumu vienas vienības kopsumma būs ar zemāko 

cenu”. 

 

8. Piedāvājumu / pieteikumu iesniegšanas termiņš 

2017. gada 10. jūlijs plkst. 10.00 

 

9. Pamatojums termiņa saīsinājumam, ja Pasūtītājs saīsina termiņu atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 29. panta astotajai, desmitajai, vienpadsmitajai un trīspadsmitajai daļai 

- 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv
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10. To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas 

 
N

r.
 p

.k
. 

Pretendenta 

nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums 

un laiks 

Finanšu piedāvājums (EUR, bez PVN)  

par iepirkuma  

(kopējās vienas vienības kopsumma) 

1. SIA “GREEN LINE 

SERVICES”, reģ. 

Nr.40103711579, 

adrese: Dzirnavu iela 

91-11, Rīga, LV-1011 

10.07.2017., 

plkst. 9.30 
11,36 

2. SIA “Bauskas sadzīves 

pakalpojumi”, reģ. 

Nr.40103336140, 

adrese: Vienības 

prospekts 32, Jūrmala, 

LV-2010 

10.07.2017., 

plkst. 9.40 

Tehniskajā – finanšu piedāvājumā ir norādīta cena par 

visu iepirkuma provizorisko apjomu 98 870,00 

Iepirkuma komisija ir veikusi aprēķinus, konstatējot, ka 

kopējās vienas vienības kopsumma sastāda – 11,39 

 

 

11. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks;  

Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005 

2017. gada 10. jūlijs, plkst. 10:00 

 

12. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums 

piedāvājuma izvēlei, ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums 

 

.[..]  Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību deleģēšanu. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētāja/ 

iepirkuma 

komisija 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja ierosina iepirkuma komisijai lemt 

jautājumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

-piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA „GREEN LINE 

SERVICES“, reģ. Nr.40103711579, ar plānoto līgumcenu iepirkuma 

līguma izpildes laikā (24 mēneši) – 100 000 EUR bez pievienotā 

vērtības nodokļa. Kopējā vienas vienības kopsumma 11,36 EUR bez 

pievienotā vērtības nodokļa. 

 

 

13. To personu nosaukumi, kuras ir atlasītas saskaņā ar kandidātu atlases noteikumiem un 

uzaicinātas iesniegt piedāvājumus, kā arī attiecīgo lēmumu pamatojums 

- 

 

14. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru 

izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska būvdarbu un pakalpojumu 

līguma gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu 

vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai 

lielāka, kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma 

daļu. 

- 

 

15. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem kandidātiem vai pretendentiem, kā arī par 

iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem 
- 
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16. Ja piemēro atklātu konkursu un nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām 

pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents, — šā likuma56.panta septītajā daļā 

minētais pamatojums 

- 

17. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru 

 

Iepirkuma procedūra nav pārtraukta 

 

18. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti 

lētu 

 

 

19. Ja piemēro sarunu procedūru, — procedūras piemērošanas pamatojums saskaņā ar šā 

likuma 62. un 63. pantu 

 

Sarunu procedūra nav veikta 

 

20. Ja piemēro konkursa dialogu — procedūras piemērošanas pamatojums saskaņā ar šā 

likuma 64.1 panta pirmo daļu 

 

Konkursa dialogs nav veikts 

 

 

Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja: 

  

Evija Puķe 

 
 

 


