
 

 

Rīgā 

   LĒMUMS 

  2018. gada 22. jūnijs 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums: 

27.04.2018. rīkojums Nr. 01-05/67 par iepirkuma 

komisijas izveidošanu 

Iepirkuma nosaukums: Speciālā darba apģērba iegāde ārstniecības personālam 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2018/13 

Iepirkuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts IUB: 
30.05.2018. 

 

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 “Sakta” Tukums, reģ. 

Nr.49203003060, adrese: Lielā 

iela 59A, Rīga, LV-3101 

12.06.2018., 

pulksten 

13:20 

17 163,04 

2. 
SIA “IRVE”, reģ. 

Nr.40003199256, adrese: 

Satekles iela 7, Rīga, LV-1050 

13.06.2018., 

pulksten 

9.10 

18 956,10                                                             

3. 
SIA “Floriana”, reģ. 

Nr.40003597403, adrese: 

Spilves iela 4, Rīga, LV-1055 

13.06.2018., 

pulksten 

9.20 

12 914,46 

4. 

SIA “GRIF”, reģ. 

Nr.40103003522, adrese: 

Maskavas iela 361, Rīga, LV-

1063 

13.06.2018., 

pulksten 

9.50 

20 296,59 

 

Noraidītie 

pretendenti un 

noraidīšanas iemesli 

Pretendents SIA “Floriana” tika izslēgts no dalības iepirkumā, jo uz 

pretendentu ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1. 

un 2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi, t.i. uz pretendentu piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, tika konstatēti nodokļu parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 

Pretendenti, kuriem 

piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības un uzvarētāju 

līgumcenas, EUR bez PVN 

Nav 

Lēmums 

Izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo pretendentu – SIA “Sakta” Tukums, 

SIA “IRVE” un SIA “GRIF” iesniegtie piedāvājumi pārsniedz 

pasūtītāja finanšu iespējas. 

Saistītie protokoli 

30.05.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1; 

07.06.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2; 

13.06.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3; 

22.06.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.4. 

 

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 
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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 priekšsēdētāja:  ______________/I. Ķiece/ 


