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INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

I.

Pasūtītājs
Rīkojums par
iepirkuma komisijas izveidošanu
Iepirkuma metode
Iepirkuma apraksts
Iepirkuma identifikācijas numurs

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
2016. gada 12. jūlija rīkojums Nr. 01-05/92
Publisko iepirkumu likuma kārtībā
Medikamentu un medicīnas preču piegāde
RPNC/2016/04

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk tekstā – RPNC, iepirkuma
komisijas sēde ir slēgta. Sēdē piedalās:
[..]

DARBA KĀRTĪBA:

II.
1.
III.

Atbildes sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu.
SĒDES GAITA:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka attaisnojošu iemeslu dēļ iepirkuma
komisijas sēdē nepiedalās komisijas locekle I. Minajeva. Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma
24. panta pirmo daļu, iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas
trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā pieci locekļi. Iepirkuma komisija ir piecu locekļu
sastāvā un ir lemttiesīga.
Iepirkuma komisijas loceklis A. Žugans informē komisijas locekļus par to, ka 12.09.2016.
ir saņemta ieinteresētā piegādātāja e – pasta vēstule ar jautājumu par atklāto konkursu
“Medikamentu un medicīnas preču piegāde” (ID Nr. RPNC/2016/04). Pēc iepazīšanās ar
jautājumu un apspriešanās, iepirkuma komisija nolemj sniegt sekojošu atbildi uz ieinteresētā
piegādātāja jautājumu:
Nr.
Uzdotais
Atbilde
p.k.
jautājums
uz jautājumu
1. Ieinteresētais piegādātājs ir iepazinies ar Iepirkuma komisija uzskata, ka ir sadalījusi
Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un atklātā konkursa “Medikamentu un
narkoloģijas centrs” rīkotā konkursa medicīnas preču piegāde” (iepirkuma ID.
“Medikamentu un medicīnas preču Nr. RPNC/2016/04) priekšmetu vairākās
piegāde”, Iepirkuma identifikācijas Nr. daļās tā, lai neierobežotu piegādātāju
RPNC/2016/04 dokumentāciju un vēršas tiesības piedalīties iepirkumā. Iepirkuma

pie iepirkuma komisijas ar ierosinājumu komisijai nav pamata uzskatīt, ka šobrīd
veikt izmaiņas iepirkuma priekšmeta 2. esošais iepirkuma priekšmeta sadalījums
daļā, nosakot, ka Pretendents 2. ierobežo potenciālo piegādātāju loku.
iepirkuma daļā ir tiesīgs iesniegt
piedāvājumu par atsevišķām iepirkuma
daļas pozīcijām.
Šobrīd konkursa Nolikums ierobežo
godīgu konkurenci un liedz tiesības
piedalīties iepirkuma daļā Nr.2 visiem
medikamentu ražotājiem uz līdzvērtīgiem
noteikumiem,
tādējādi
radot
priekšrocības vienam konkrētam šo
produktu ražotājam.
Pēc apspriešanās un atklātas balsošanas iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi balsojot
“Par”,
nolemj:
1. Atstāt atklātā konkursa “Medikamentu un medicīnas preču piegāde” (identifikācijas
Nr. RPNC/2016/04) nolikumu negrozītu.
2. Izvietot informāciju par atklāto konkursu “Medikamentu un medicīnas preču piegāde”
(identifikācijas Nr. RPNC/2016/04) Centra mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi”
un nosūtīt informāciju par izvietoto informāciju ieinteresētajam piegādātājam.
Balsojums: Par – 6
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pret – 0

Atturas – 0

I. Ķiece;
S. Skaida;
I. Z. Lintmane;
L. Landiša;
R. Bobrova;
A. Žugans

SĒDES SLĒGŠANA:
Tā kā visi Darba kārtības jautājumi ir izskatīti, citu priekšlikumu vai ierosinājumu nav,
iepirkuma komisijas sēde paziņota par slēgtu 2016. gada 13. septembrī, plkst. 10.30.
[…]
IZRAKSTS PAREIZS
Iepirkuma komisijas
priekšsēdētāja
_____________________
I. Ķiece
Rīgā, 13.09.2016.
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