
 

 

Rīgā 

LĒMUMS 

IZRAKSTS 

2018. gada 22. februārī 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums: 

01.10.2018. rīkojums Nr. 01-05/11  

05.02.2018. rīkojums Nr. 01-05/30  

 

Iepirkuma nosaukums: „Remontdarbi VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” struktūrvienībās vispārīgās vienošanās ietvaros” 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2018/3 

Iepirkuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts IUB: 

05.02.2018. 

 

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 

Pretendenti, 

kas iesniedza 

piedāvājumus 

un piedāvātās 

cenas EUR 

bez PVN: 

 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums, laiks 

Pretendenta 

piedāvātā kopējā 

vienas vienības 

cena (EUR bez 

PVN)  

1. 

SIA “REIMIKS”, reģistrācijas 

Nr. 40103365987, juridiskā 

adrese: Ozolu iela 2-1,Rīga,  

LV- 1005 

16.02.2018. 

pulksten 11.00 
10 460,00 

2. 

SIA “MAROV”, reģistrācijas  

Nr. 40103574430, juridiskā 

adrese: Krastupes iela 8-9, 

Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 

19.02.2018. 

pulksten 9.30 
10 015,87 

3. 

SIA „ALPEX”, reģistrācijas  

Nr. 40003795508, 

juridiskā adrese: Krāsotāju iela 

6, Rīga, LV-1009 

19.02.2018. 

pulksten 9.36 
9 445,05 

4. 

 

SIA „Quantum services”, 

reģistrācijas Nr. 40103268874,  

juridiskā adrese: Sesku iela 10 k-

2, Rīga, LV-1035 

19.02.2018. 

pulksten 9.42 

 

11 623,47 

(saskaņā ar datiem 

no pretendenta 

būvniecības 

koptāmes) 
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Noraidītie 

pretendenti 

un 

noraidīšanas 

iemesli: 

 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

atbilstības pārbaude Nolikuma 

4.punktā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām 

1. 

SIA “REIMIKS”, reģistrācijas 

Nr. 40103365987, juridiskā 

adrese: Ozolu iela 2-1,Rīga,  

LV- 1005 

Piedāvājums nav atbilstošs 

Nolikuma 4.11.2. punktam, jo 

tekošās likviditātes koeficients ir 

0,31 (sk. 3.pielikumu). 

2. 

SIA „Quantum services”, 

reģistrācijas Nr. 40103268874,  

juridiskā adrese: Sesku iela 10 

k-2, Rīga, LV-1035 

Piedāvājums nav atbilstošs 

Nolikuma 4.11.2. punktam, jo 

tekošās likviditātes koeficients ir 

0,54 (sk. 3.pielikumu).  

Piedāvājums nav atbilstošs 

Nolikuma 4.12.2. punktam, jo nav 

pievienots apliecinājums par 

pieredzi līdzvērtīga iepirkuma 

priekšmeta (celtniecības darbi) 

izpildē, iesniedzot sarakstu un 

vismaz 2 (divas) izsniegtas 

pozitīvas atsauksmes par objektiem, 

kuros veikti būvdarbi par summu, 

kas nav mazāka par piedāvāto 

līgumcenu. Papildus tiek konstatēts, 

ka piedāvājums nav atbilstošs 

Nolikuma 4.12.4., jo nav pievienots 

aizpildīts finanšu piedāvājums. 

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 
Pretendenti, kuriem 

piešķirtas vispārīgās 

vienošanās noslēgšanas 

tiesības: 

1) SIA „ALPEX”, reģistrācijas Nr. 40003795508, juridiskā adrese: 

Krāsotāju iela 6, Rīga, LV-1009; 

2) SIA “MAROV”, reģistrācijas Nr. 40103574430, juridiskā 

adrese: Krastupes iela 8-9, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. 

Uzvarētāju piedāvātā 

līgumcena: 

1) SIA „ALPEX”, reģistrācijas Nr. 40003795508, piedāvātā 

kopējā vienas vienības cena 9445, 05 (EUR bez PVN); 

2) SIA “MAROV”, reģistrācijas Nr. 40103574430, piedāvātā 

kopējā vienas vienības cena 10 015,87 (EUR bez PVN). 

Uzvarētāju salīdzinošās 

priekšrocības: 

Atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un kopvērtējumā ir ar zemāko 

kopējo vienas vienības cenu (EUR bez PVN). 

Informācija, ka uzvarētājs 

(-i) ir izraudzīts (-i) 

atbilstoši Likuma 9. panta 

astotajai daļai: 

E-izziņas no Elektroniskās iepirkumu sistēmas uz 19.02.2018. un 

22.02.2018., kas apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmi Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi. 

Lēmums: 

Piešķirt vispārīgās vienošanās noslēgšanas tiesības SIA 

„ALPEX”, reģistrācijas Nr. 40003795508, SIA “MAROV”, reģistrācijas 

Nr. 40103574430, par remontdarbu veikšanu RPNC struktūrvienībās ar 

plānoto kopējo vispārīgās vienošanās summu 40 000 (EUR bez PVN) 

uz termiņu 12 mēneši vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta plānotā 

līgumcena, atkarībā kurš no šiem apstākļiem iestājas pirmais.  

Saistītie protokoli: 

05.02.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1. 

19.02.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2. 

22.02.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3. 
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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. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs: _______________/A. Ozols/ 


