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Valsts SIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – Centrs) struktūrvienība
Narkoloģiskās palīdzības dienesta Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma
ekspertīzes nodaļa (turpmāk - ANPREN) veic alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko
vielu ietekmes medicīniskas pārbaudes pēc nosūtījuma no darba devēja, policijas, tiesas, kā
arī pēc privātpersonas iesnieguma. Ekspertīzes laikā rezultātu iegūšanai laboratoriski izmeklē
personas izelpoto gaisu un bioloģiskos materiālus: asinis, urīnu, siekalas, kā arī
nomazgājumus no rokām un mutes. Medicīnas pārbaužu veikšanai Centrs izmanto no
piegādātāja Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle iepirktos reaģentus, kas paredzēti minēto
ekspertīžu veikšanai.
Izmantojamo reaģentu izvēle ir balstīta uz to pielietošanu, izmantojot V-Twin
analizatorus un esošās testu metodikas. Ar minēto testu metodiku ir apmācīti visi ANPREN
darbinieki, kā arī šīs metodikas ir verificētas un validētas, apstiprinātas Tiesu Ekspertu
padomē un tiek izmantotas ANPREN laboratorijas akreditācijas procesā. Izveidotā sistēma ir
apliecinājusi iegūto rezultātu ticamību un neprasa lieku apstiprinošo testu veikšanu ar
alternatīvām metodēm.
V-Twin analizatori ir liela apjoma, specializēta noteikšanas sistēma, kas dod iespēju
konsolidēt uz vienas platformas sekojošus testus atbilstoši pašreizējam laboratorijas spektram
un noslodzei:
 Testu spektrs:
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Testi parauga kvalitātes
nodrošināšanai
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Kokaīns
Amfetamīns
Ekstazīns
Benzodiazepīns
Propoksifēns
Fenciklidīns
Metakvalons
LSD
Etanols
Heroīns
Buprenorfīns
Tricikliskie antidepresanti
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SPICE - 1
SPICE - 2
Kofeīns

Minētā testu spektra un apjoma veikšanai laboratorija izmanto vienu Centra īpašumā
esošu un vienu patapinājumā esošu Siemens Healthcare Diagnostics piedāvāto narkotisko
vielu un terapeitiskā zāļu monitoringa analizatoru V-Twin, tādējādi nodrošinot sistēmu, kas
ļauj veikt visu nepieciešamo analīžu spektru un apjomu uz vienas platformas, īsā laika
intervālā, vienlaicīgi nodrošinot rezerves risinājumu gadījumos, ja kādam no analizatoriem
rodas tehniska rakstura problēmas, nepārtraucot darba procesu.
Siemens Healtcare Diagnostics piedāvātais V-Twin analizators narkotisko vielu
noteikšanai un terapeitisko zāļu monitoringam ir slēgta tipa sistēma un ir paredzēta darbam,
tikai ar Siemens Healtcare Diagnostics piedāvātajām metodikām, EMIT reaģentiem,
kontrolēm/kalibratoriem un papildu materiāliem. EMIT reaģenti, kalibratori, kontroles un
papildus materiāli ir validēti darbam ar augstāk minēto ierīci.
Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle kā vienīgais V-Twin analizatoru servisa
nodrošinātājs Latvijas teritorijā uzņemas sniegt analizatora garantijas apkalpošanu tikai
gadījumos, ja tiek izmantoti oriģinālie Siemens Healtcare Diagnostics nodrošinātie materiāli.
Pamatojoties uz augstāk minēto, Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmās daļas 2.
punkta kārtībā sarunu procedūras rezultātā Centrs 2015. gadā 27. janvārī noslēdza līgumu ar
Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle par reaģentu un piederumu piegādi V-Twin
analizatoriem.
Ņemot vērā visu iepriekš minēto un faktu, ka Centram nepieciešamas papildu piegādes no
sākotnējā preču piegādātāja Siemens Healthcare Oy Latvijas filiāle, lai papildinātu tā rīcībā
jau esošos V-Twin analizatora reaģentus un piederumus, jo, izvēloties citu preču piegādātāju,
Centram vajadzētu iepirkt reaģentus un piederumus, kuri tehniski atšķirtos no tā rīcībā jau
esošajiem reaģentiem un piederumiem, un šāda atšķirība radītu ar V-Twin analizatora
uzturēšanu un ekspluatāciju saistītas grūtības, kā arī ņemot vērā to, ka Siemens Healthcare
Oy Latvijas filiāle ir vienīgais Siemens Healthcare Diagnostics produktu pārstāvis Latvijas
Republikas teritorijā, Centrs nolēma piemērot Publisko iepirkumu likuma 63. panta otrās
daļas 2. punkta regulējumu un rīkot sarunu procedūru ar Siemens Osakeyhtio Oy Latvijas
filiāli par reaģentu un piederumu iegādi V-Twin analizatoriem.
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