IZRAKSTS

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES
PROTOKOLS Nr. 3
Rīgā
2016. gada 01. septembris
plkst.: 10.00
I.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

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

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
2016. gada 14. jūlija rīkojums Nr. 01-05/93
2016. gada 24. jūlija rīkojums Nr. 01-05/108
Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā
Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde
RPNC/2016/20-inf.

[..].
II.

DARBA KĀRTĪBA:

1. Iepirkuma procedūras pārtraukšana un paziņojumu publicēšana.

III.

SĒDES GAITA

Iepirkumu komisijas sekretārs A. Žugans informē, ka 2016. gada 31. augustā Interlux,
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, vienotais reģistrācijas Nr. 40003793189, e-pastā nosūtīja
vēstuli (1. pielikums), ar kuru atsauca savu piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1. daļā
“Reaģenti ekstrahēšanai no biomateriāla” 2. pozīcijā.
Līdz ar to iepirkuma komisijai jāvērtē nākamais lētākais piedāvājums, kas ir no LAR`L,
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību, vienotais reģistrācijas Nr. 40103115908.
Iepirkuma komisija, izvērtējot lētāko piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Reaģenti
ekstrahēšanai no biomateriāla” 2. pozīcijā, secina, ka kopējā vispārīgās vienošanās summa ir
42 013,27 EUR.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece informē, ka iepirkuma procedūra tiek rīkota
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta pirmo daļu, kas nosaka, ja publisku piegādes
līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir 4000 euro vai lielāka, bet mazāka
par 42 000 euro [..], pasūtītājs veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Tādējādi
konstatējams, ka iepirkuma procedūra pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta pirmajā daļā
noteikto līgumcenas robežu 42 000 euro un iepirkums ir pārtraucams.

Ņemot vērā minēto, iepirkuma komisija vienbalsīgi balsojot “Par”,
nolemj:
1.

IZRAKSTS
1. Pārtraukt iepirkuma “Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde” ar
identifikācijas Nr. RPNC/2016/20-inf. procedūru.
2. Izvietot informāciju par iepirkuma pārtraukšanu Centra mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā
“Iepirkumi” un nosūtīt informāciju par izvietoto informāciju pretendentiem.
3. Paziņot par iepirkuma pārtraukšanu Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības
sistēmā.
Balsojums:

Par – 3
1) I. Aleksandrjana;
2) R. Bobrova;
3) A. Žugans.

Pret – 0

Atturas – 0

SĒDES SLĒGŠANA:
Tā kā visi Darba kārtības jautājumi ir izskatīti, citu priekšlikumu vai ierosinājumu nav, iepirkuma
komisijas sēde paziņota par slēgtu 2016. gada 01. septembrī, plkst. 10.30.

[…]

IZRAKSTS PAREIZS
Iepirkuma komisijas
Priekšsēdētājas vietniece
_____________________
I. Aleksandrjana
Rīgā, 01.09.2016.

2.

