
 

 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS  

IZRAKSTS 

2019. gada 3. janvārī 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums: 

06.12.2018. rīkojums Nr.01-05/182 par iepirkuma 

komisijas izveidošanu  

Iepirkuma nosaukums: Automātiskā nefelometra testu veikšanai nepieciešamo 

reaģentu, piederumu un materiālu piegāde, papildus 

nodrošinot iekārtas tehnisko apkopi un servisu” 

Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2018/52 

Iepirkuma izvēles pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 2. 

apakšpunkta b) daļas kārtībā (nav konkurences tehnisku 

iemeslu dēļ, jo konkrētos produktus - automātiskā 

nefelometra testu veikšanai nepieciešamos reaģentus, 

piederumus un materiālus piegādā tikai Siemens 

Healthcare Oy Latvijas filiāle. 

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts IUB: 
- 

Brīvprātīgais paziņojums par iepirkuma 

rezultātiem 
Tiks publicēts. 

 

II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 

Kandidāts (-i), kas 

iesniedza 

piedāvājumus un 

piedāvātās 

cenas EUR bez PVN: 

Ar 19.12.2018. iepirkuma komisijas lēmumu uz sarunām tika uzaicināts 

piegādātājs Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle, reģ. Nr. 401003906527, 

pamats – 19.12.2018. vēstule Nr. 10-02/12441.  

Nr. p.k. Pretendents 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums, laiks 

Piedāvātā 

līgumcena  

EUR bez PVN 

 

1 

Siemens Healthcare Oy Latvijas 

filiāle, reģ. Nr.40103906527, 

adrese: Biroju iela 10, Lidosta 

“Rīga”, Mārupes novads, LV-1053 

27.12.2018., 

plkst. 13.30 
9 992,92 

 

Noraidītie 

pretendenti un 

noraidīšanas iemesli: 

Nav 

 

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 

Tā piegādātāja nosaukums, ar kuru 

nolemts slēgt līgumu un piedāvātā 

līgumcena: 

Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle, reģ. Nr. 

40103906527, plānotā līgumcena iepirkuma līguma 

izpildes laikā 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 

centi) bez pievienotā vērtības nodokļa. 

Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir 

izraudzīts (-i) atbilstoši Likuma 42. 

panta nosacījumiem: 

e-izziņas no Elektroniskās iepirkumu sistēmas uz 

28.12.2018. un 03.01.2019., kas apliecina, ka uz 

pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likumā 

noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.  

Informācija, ka uzvarētājs (-i) ir 

pārbaudīts atbilstoši Starptautisko un 

Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likuma 11.1 pantam (turpmāk – 

 
 

Uz pretendentu neattiecas Likumā minētās sankcijas. 



 2 

 

 Likums):1 

Saistītie protokoli: 

12.12.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1. 

19.12.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2. 

28.12.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3. 

03.01.2019. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.4. 

 

 
 

 

Komisijas priekšsēdētāja: 

     __________________ I. Aleksandrjana 

 

Komisijas locekļi: 

 

__________________ T. Hodasēviča 

 

__________________ E. Puķe 

 

 

Komisijas sekretāre: 

__________________ K. Pontaga 

 

                                                 
1Pasūtītājs 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/consolidat
ed-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

