
1 | Z i ņ o j u m s  p a r  i e p i r k u m a  p r o c e d ū r u  I D  N r . R P N C / 2 0 1 7 / 0 3  

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkumu komisijas 

IZRAKSTS 

ZIŅOJUMS 

par iepirkuma “Medikamenti (narkotiskās zāles) piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” vajadzībām” procedūru 

 

Rīgā, 2017. gada 26. oktobrī 

 

1. Pasūtītāja nosaukums un adrese  

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC), Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005 

 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

RPNC/2017/03 

 

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

sistēmas priekšmets 

Atklāts konkurss. Medikamentu (narkotiskās zāles) piegāde, saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 

1.pielikumu. 

 

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

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā 

2017. gada 5. oktobris 

- 

5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums 

Iepirkuma 

priekšmets: 

“Medikamentu (narkotiskās zāles) 

piegāde VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” vajadzībām” 

(iepirkuma identifikācijas  

Nr. RPNC/2017/03) 

Rīkojums: 30.08.2017. rīkojums  

Nr.01-05/128 par iepirkuma 

komisijas izveidošanu 

 

 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas 

centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Astrīda Stirna, 

komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta 

vadītāja 

Sarmīte Skaida, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Narkoloģiskās palīdzības dienesta 

stacionāra virsārste 

Rita Bobrova, 

komisijas locekle 
Piedalās Aptiekas vadītāja 

Ingrida Trapiņa, 

Komisijas locekle 
Piedalās 

Saimnieciski tehniskās vadības un 

grāmatvedības uzskaites 

departamenta vadītāja 

Dace Baltiņa, 

 komisijas sekretāre 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma departamenta 

projektu vadītāja 

 

 

6. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti 

 

Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti: 

6.1. 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 gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 4. pielikumā pievienoto līgumu 

piedāvātajā redakcijā; 
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6.2. pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tā oriģināls vai 

notariāli, vai pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotas 

personas apliecināta kopija; 

6.3. 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; 

6.4. pieredzes apraksts, kas apliecina Pretendenta atbilstību minētajai prasībai, norādot pasūtītāja 

nosaukumu, pakalpojumu sniegšanas laiku, pakalpojuma apjomu, kontaktpersonas vārdu, 

uzvārdu un tālruņa numuru. Aprakstam jāpievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no 

aprakstā minētiem pasūtītājiem;  

6.5. Zāļu valsts aģentūras izsniegta speciālās atļaujas (licences) kopija zāļu ražošanai, importēšanai 

vai lieltirgotavas atvēršanai (darbībai), kurā norādīts, ka darbības ar narkotiskajām zālēm ir 

atļautas; 

6.6. Tehniskais un finanšu piedāvājums, ievērojot nolikuma 1. pielikuma prasības; 

6.7. Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 3. pielikum;. 

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

pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. 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; 

6.9. 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 

Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena 

 

8. Piedāvājumu / pieteikumu iesniegšanas termiņš 

2017. gada 26. oktobris 

 

9. To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas 

 

N
.p

.k
. 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas Nr. 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums 

un laiks 

Piedāvātā 

līgumcena (vienas 

vienības cena), 

EUR (bez PVN) 

1. 

SIA “TAMRO”, reģ. Nr.40003133428, 

adrese: Noliktavu iela 5, Dreiliņi, 

Stopiņu novads, LV-2130 

24.10.2017., 

pulksten 

14.00 

1. daļa – 8,00 

2. daļa – 4,82 

2. 

SIA “MAGNUM MEDICAL”, reģ. 

Nr.40003060393, adrese: Ulbrokas iela 

23, Rīga, LV-1021 

25.10.2017., 

pulksten 

10.45 

 1. daļa – 8,28                                                           

 

 

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

Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005 

2017. gada 26. oktobris, plkst. 10:00 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv
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11. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma 

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

izvēlei, ja, kā piedāvājumu izvēles kritērijs noteikts, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

 

..[..]  Izvērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajam izvēles kritērijam. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētāja

/ 

iepirkuma 

komisija 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka Nolikuma 2.8.punktā 

noteiktais izvēles kritērijs ir „zemākā cena”. Vispārīgā vienošanās ir 

slēdzama ar 3 (trīs) pretendentiem katrā iepirkuma priekšmeta daļā 

(Nolikuma 2.4.punkts), kuru piedāvājums ir ar zemāko cenu. 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj, ka 

piedāvājumi, kas atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, atbilstoši 

izvēles kritērijam ar zemāko cenu ir: 

(1) SIA “TAMRO”, reģ. Nr. 40003133428 piedāvātā vienas 

vienības cena: 

1. daļa – 8,00 EUR bez PVN; 

2. daļa – 4,82 EUR bez PVN; 

(2) SIA “MAGNUM MEDICAL”, reģ. Nr.40003060393 piedāvātā 

vienas vienības cena: 

1. daļa – 8,28 EUR bez PVN. 

..[..]  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: 

(1) SIA “TAMRO”, reģ. Nr. 40003133428 par piedāvāto vienas 

vienības cenu: 

1. daļa – 8,00 EUR bez PVN; 

2. daļa – 4,82 EUR bez PVN; 

(2) SIA “MAGNUM MEDICAL”, reģ. Nr.40003060393 par 

piedāvāto vienas vienības cenu: 

             1. daļa – 8,28 EUR bez PVN, 

nosakot, ka vispārīgā vienošanās tiek slēgta uz 12 (divpadsmit) 

mēnešiem vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta plānotā līgumcena 

85 000,00 EUR bez PVN. 

 

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

uzaicinātas iesniegt piedāvājumus, kā arī attiecīgo lēmumu pamatojums 

-  

 

13. 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 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, 

kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu. 

-  

 

14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras 

dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem 

-  

 

15. Ja piemēro atklātu konkursu un nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām 

pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents – 28.02.2017. MK noteikumu Nr.107 

19.punktā minētais pamatojums 
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-  

 

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

Iepirkuma procedūra nav pārtraukta 

 

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

lētu 

Tādu noraidīto piedāvājumu nav 

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                           A. Stirna 


