
 

 

 

 

 Rīgā              IZRAKSTS  

LĒMUMS 

2018. gada 3. oktobrī 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

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

pamatojums: 

22.06.2018. rīkojums Nr. 01-05/100 

03.10.2018. rīkojums Nr. 01-05/148 

Iepirkuma nosaukums: 
“Gaisa dzesēšanas, ventilācijas un medicīnas gāzu 

iekārtu tehniskā apkope” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2018/20 

Iepirkuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts IUB: 
13.07.2018. 

 

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. 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “TERMEX”, 

reģistrācijas Nr. 

40003957349, juridiskā 

adrese: Mārupes novads, 

“Mārtiņmuiža”, LV- 

2167 

25.07.2018. 

plkst. 14.00  

12 406,00* 

*Cena, kura tiek vērtēta atbilstoši 

Nolikuma 2.5. punktā minētajam 
Papildus: iekārtu bojājumu 

izsaukuma (avārijas gadījumā)  

izmaksas bez PVN 22,50 EUR 

stundā; transports 15,00 EUR) 

2. 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “Ekozona”, 

reģistrācijas Nr. 

40103347286, juridiskā 

adrese: Ogres novads, 

Ogre, Mednieku iela 24-

27, LV- 5001 

26.07.2018. 

plkst. 9.45  

10 381,36 

* Cena, kura tiek vērtēta atbilstoši 

Nolikuma 2.5. punktā minētajam 
Papildus: iekārtu bojājumu 

izsaukuma (avārijas gadījumā) 

izmaksas bez PVN 21,00 EUR 

stundā; transports 15,00 EUR) 
 

Noraidītie 

pretendenti un 

noraidīšanas 

iemesli: 

Nav 

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 
Pretendents, kuram piešķirtas 

iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ekozona”, reģistrācijas Nr. 

40103347286, juridiskā adrese: Ogres novads, Ogre, Mednieku 

iela 24-27, LV- 5001 

Uzvarētāja salīdzinošās 

priekšrocības: 

Atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un kopvērtējumā ir ar 

viszemāko piedāvāto cenu 10 381,36 EUR bez PVN. 

Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir 

izraudzīts (-i) atbilstoši Likuma 9. 

panta astotajai daļai: 

E-izziņas no Elektroniskās iepirkumu sistēmas uz 26.07.2018. 

un 03.10.2018., kas apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmi 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie 

pretendenta izslēgšanas nosacījumi. 
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Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir 

pārbaudīts atbilstoši Starptautisko 

un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.1 pantam 

(turpmāk – Likums):1 

Uz pretendentu neattiecas Likumā minētās sankcijas. 

Lēmums: 

Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “Ekozona”, reģistrācijas Nr.40103347286, 

par gaisa dzesēšanas, ventilācijas un medicīnas gāzu iekārtu 

tehnisko apkopi par piedāvāto cenu 10 381,36 EUR bez PVN – 

paredzot, ka līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) 
mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz brīdim, kad 

līguma kopējā summa sasniedz 20 000,00 EUR bez PVN. 

 

 

Saistītie protokoli: 

13.07.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1 

27.07.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2 

03.10.2018. 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. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: (personiskais paraksts) /E.Puķe/ 

 

 

 

 

                                                 
1
Pasūtītājs izslēgšanas nosacījumu esamību pārbaudīja Ārlietu ministrijas mājaslapā šajās 2 (divās) vietnēs:  

Konsolidētajā ANO DP sankcionēto personu un vienību 

sarakstā: https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl

/en/consolidated-r.xsl. 

Konsolidētajā ES finanšu ierobežojumu (sankciju) sarakstā: http://www.mfa.gov.lv/images/EUconsMay2018.pdf. 

 

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated-r.xsl
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated-r.xsl
http://www.mfa.gov.lv/images/EUconsMay2018.pdf

