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Rīkojums par
iepirkuma komisijas izveidošanu
Iepirkuma metode

I. Informācija par iepirkumu
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
2016. gada 19. jūlija rīkojums Nr. 01-05/96

Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta
sešpadsmitās daļas kārtībā, nepiemērojot šā panta ceturto daļu,
kur faktiskie apstākļi atbilst šā likuma 63. panta pirmās daļas
3.punktam
Iepirkuma apraksts
Veļas mazgāšanas un ķīmiskās tīrīšanas pagaidu pakalpojuma
līgums
Iepirkuma identifikācijas numurs
RPNC/2016/SP-2
Iepirkuma
komisija
pieņēmusi 2016. gada 19. jūlijā
lēmumu par iepirkuma uzsākšanu
Piedāvājumu iesniegšanas datums
2016. gada 21. jūlijs
II. Informācija par pretendentiem
Nr.
p.k.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas Nr.

1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Green line services”,
vienotais reģ. Nr. 40103711579
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Bauskas sadzīves pakalpojumi”,
vienotais reģ. Nr. 40103336140
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“DARBA APĢĒRBU SERVISS”,
vienotais reģ. Nr. 44103037116

2.

3.

Nr.
p.k.

Finanšu
piedāvājums EUR,
bez PVN

Piedāvājuma iesniegšanas
datums un laiks

16,50

20.07.2016.,
plkst. 10.44

27,70

21.07.2016.,
plkst. 8.43

19,45

21.07.2016.,
plkst. 12.36

Noraidītais pretendents

Noraidīšanas iemesli

Nav

Nav

III. Informācija par pieņemto lēmumu
Pretendents, kuram piešķirtas
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
līguma slēgšanas tiesības:
“Green line services”,
vienotais reģ. Nr. 40103711579
Uzvarētāja
piedāvātā
kopējā
16,50 EUR bez PVN
pozīciju (vienību) cena:
Uzvarētāja
salīdzinošās piedāvājums, kas atbilst izvirzītajām prasībām un kopvērtējumā ir
priekšrocības:
ar zemāko cenu.

Izslēgšanas nosacījumi atbilstoši E-izziņas no Elektroniskās iepirkumu sistēmas uz 19.07.2016. un
Publisko iepirkumu likuma 8.2 21.07.2016., kas apliecina, ka uz pretendentiem nav attiecināmi
piektajai daļai:
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie
pretendentu izslēgšanas nosacījumi.
Lēmums:

Saistītie protokoli:

piešķirt līguma slēgšanas tiesības Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Green line services”, vienotais reģ. Nr. 40103711579,
noteikt, ka plānotais līguma termiņš ir 2 (divi) mēneši ar plānoto
līgumcenu līdz 10 000,00 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa vai
līdz brīdim, kad Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
centrs” parakstīs līgumu ar atklātā konkursā “Veļas mazgāšanas
un ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas nr.
RPNC/2016/03) uzvarējušo pretendentu, atkarībā no tā, kurš no
nosacījumiem iestājas pirmais.
19.07.2016. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1.

IV. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība
Saskaņā ar PIL 8.2 panta astoņpadsmito daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz
kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā
tiesības vai iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
darbību.
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