
 

 

Rīgā 

 

LĒMUMS 

 

IZRAKSTS 

2018. gada 12. jūnijā 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums: 

14.03.2018. rīkojums Nr. 01-05/43 

 

Iepirkuma nosaukums: Ēkas lit. Nr. 002 daļēja fasādes apdares atjaunošana un 

jumta sniega aiztures barjeru nomaiņa Laktas ielā 6 B, 

Rīgā 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2018/6 

Iepirkuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts IUB: 

11.04.2018. 

 

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 

Pretendenti, 

kas iesniedza 

piedāvājumus 

un piedāvātās 

cenas EUR 

bez PVN: 

 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums 

Pretendenta 

piedāvātā cena 

(EUR bez PVN)  

1. 

SIA „Universbūve”, reģistrācijas 

Nr. 40103890601,juridiskā adrese: 

Alīdas iela 14, Ādaži, Ādažu nov., 

LV-2164 

23.04.2018.  21586,91 

 

Noraidītie 

pretendenti 

un 

noraidīšanas 

iemesli: 

Nav 

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 
Pretendents, kuram 

piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības: 

SIA “Universbūve”, reģistrācijas Nr. 40103890601, juridiskā adrese: 

Alīdas iela14, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 

Uzvarētāja piedāvātā 

līgumcena: 

SIA “Universbūve”, reģistrācijas Nr. 40103890601, piedāvātā cena  

21586,91 (EUR bez PVN). 

Uzvarētāja salīdzinošās 

priekšrocības: 

Atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un kopvērtējumā ir ar 

viszemāko piedāvāto cenu 21586,91 (EUR bez PVN). 

Informācija, ka uzvarētājs 

(-i) ir izraudzīts (-i) 

atbilstoši Likuma 9. panta 

astotajai daļai: 

E-izziņas no Elektroniskās iepirkumu sistēmas uz 24.04.2018. un 

12.06.2018., kas apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmi Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie pretendenta 

izslēgšanas nosacījumi. 

Lēmums: 

piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA “Universbūve”, 

reģistrācijas Nr. 40103890601, par Ēkas lit. Nr. 002 daļējas fasādes 

apdares atjaunošanu un jumta sniega aiztures barjeru nomaiņu Laktas 
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ielā 6 B, Rīgā, ar plānoto kopējo līguma cenu 21586,91 EUR bez PVN, 

uz termiņu 2 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

Saistītie protokoli: 
11.04.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1. 

12.06.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2. 

 

 

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/ 


