
 

 

Rīgā 

   LĒMUMS 

IZRAKSTS 

 

  2017. gada 1. decembrī                                                  

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums: 

26.09.2017. rīkojums Nr. 01-05/144 par iepirkuma 

komisijas izveidošanu 

Iepirkuma nosaukums: Telekomunikāciju pakalpojumi 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2017/22-inf. 

Iepirkuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts IUB: 
07.11.2017. 

 

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 

Pretendenti, kas 

iesniedza 

piedāvājumus un 

piedāvātās 

Cenas, EUR bez 

PVN 

Nr.p.k. Pretendents 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums, laiks 

Cena,  

EUR bez PVN 

1. daļa – interneta pieslēguma pakalpojums – galvenais pieslēgums 

1 

SIA “Baltcom”, reģ. 

Nr.40003005264, adrese: 

Maskavas iela 322, Rīga, LV-

1063 

21.11.2017., 

pulksten 

15.50 

298,79 

2. daļa – interneta pieslēguma pakalpojums – papildu pieslēgums (1) 

1 

SIA “CSC TELECOM”, reģ. 

Nr.40003611196, adrese: Cēsu 

iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 

21.11.2017., 

pulksten 

15.30 

58,50 

  

3. daļa – interneta pieslēguma pakalpojums – papildu pieslēgums (2) 

1 

SIA “CSC TELECOM”, reģ. 

Nr.40003611196, adrese: Cēsu 

iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 

21.11.2017., 

pulksten 

15.30 

58.50 

 

4. daļa – interneta bezvadu pieslēgums 

- - - - 

5. daļa – pakalpojumu sniegšana publiskajā mobilo sakaru tīklā 

1 

SIA “Tele2”, reģ. 

Nr.40003272854, adrese: Dēļu 

iela 5, Rīga, LV-1004 

21.11.2017., 

pulksten 

13.30 

31,96 

2 

SIA “LATVIJAS MOBILAIS 

TELEFONS”, reģ. 

Nr.50003050931, adrese: Ropažu 

iela 6, Rīga, LV-1039 

21.11.2017., 

pulksten 

15.40 

57,52 

6. daļa – balss telefonijas pakalpojumi 
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1 

SIA “CSC TELECOM”, reģ. 

Nr.40003611196, adrese: Cēsu 

iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 

21.11.2017., 

pulksten 

15.30 

326,40                                                                 

 

Noraidītie 

pretendenti un 

noraidīšanas iemesli 

Nav 

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 

Pretendenti, kuriem 

piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības un uzvarētāju 

līgumcenas, EUR bez PVN 

SIA “Baltcom”, reģ. 

Nr.40003005264, adrese - 

Maskavas iela 322, Rīga, LV-

1063 

SIA “CSC TELECOM”, reģ. 

Nr.40003611196, adrese – Cēsu 

iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 

1. daļa – 298,79 

2. daļa – 58,50 

3. daļa – 58,50 

6. daļa – 326,40 

Uzvarētāju salīdzinošās 

priekšrocības: 

1. daļa - piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītājam prasībām, un 

atbilstoši izvēles kritērijam ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums 

iepirkuma 1. daļā “Interneta pieslēguma pakalpojums – galvenais 

pieslēgums”, iegūstot kopvērtējumā 85 punktus 

2. daļa - piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītājam prasībām, un 

atbilstoši izvēles kritērijam ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums 

iepirkuma 2. daļā “Interneta pieslēguma pakalpojums – papildu 

pieslēgums (1)”, iegūstot kopvērtējumā 100 punktus 

3. daļa - piedāvājums, kas atbilst nolikumā izvirzītājam prasībām, un 

atbilstoši izvēles kritērijam ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums 

iepirkuma 3. daļā “Interneta pieslēguma pakalpojums – papildu 

pieslēgums (2)”, iegūstot kopvērtējumā 100 punktus 

6. daļa – atbilsts nolikumā izvirzītajām prasībām un atbilst izvēles 

kritērijam ar “zemāko cenu” 

Informācija, ka uzvarētājs  

(-i) ir izraudzīts (-i) 

atbilstoši Likuma 9. panta 

astotajai daļai 

e-izziņas no Elektroniskās iepirkumu sistēmas uz 22.11.2017. un 

01.12.2017. kas apliecina, ka uz pretendentiem nav attiecināmi 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi.  

Lēmums 

1. daļa - SIA “Baltcom”, reģ. Nr.40003005264, par interneta 

pieslēguma pakalpojumiem (galvenais pieslēgums) saskaņā ar 

nolikumā izvirzītajām prasībām, paredzot iepirkuma līgumu slēgt uz 12 

(divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka līgums ir spēkā, līdz tiek sasniegta 

plānotā līgumcena 3 700,00 EUR bez PVN 

2. daļa - SIA “CSC TELECOM”, reģ. Nr.40003611196, par interneta 

pieslēguma pakalpojumiem (papildu pieslēgums (1)) saskaņā ar 

nolikumā izvirzītajām prasībām, paredzot iepirkuma līgumu slēgt uz 

12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka līgums ir spēkā, līdz tiek 

sasniegta plānotā līgumcena 910,00 EUR bez PVN 

3. daļa - SIA “CSC TELECOM”, reģ. Nr.40003611196, par interneta 

pieslēguma pakalpojumiem (papildu pieslēgums (2)) saskaņā ar 

nolikumā izvirzītajām prasībām, paredzot iepirkuma līgumu slēgt uz 12 

(divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka līgums ir spēkā, līdz tiek sasniegta 

plānotā līgumcena 1 160,00 EUR bez PVN 

4. daļa – pamatojoties uz to, ka nav saņemts neviens piedāvājums, 

iepirkuma procedūra izbeigta 

5. daļa – sakarā ar nepieciešamību grozīt iepirkuma dokumentāciju, 

iepirkuma procedūra pārtraukta 
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6. daļa - SIA “CSC TELECOM”, reģ. Nr.40003611196, par balss 

telefonijas pakalpojumiem par līgumcenu – abonēšanas maksu mēnesī 

326,40 EUR bez PVN saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām, 

paredzot iepirkuma līgumu slēgt uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, 

nosakot, ka līgums ir spēkā, līdz tiek sasniegta plānotā līgumcena        

4 650,00 EUR bez PVN 

Saistītie protokoli 

07.11.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1; 

22.11.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2; 

01.12.2017. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3. 

 

IV. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

Saskaņā ar PIL 9. panta divdesmit trešo daļu, Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz 

ko attiecas šā panta noteikumi, un, kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību 

aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 

procesa likuma noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās 

rajons tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:       ______________/M. Logins/ 


