IZRAKSTS
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Iepirkumu komisijas
ZIŅOJUMS
par iepirkuma “Ķīmisko reaģentu un laboratorijas oiederumu piegade” procedūru
Rīgā, 2018. gada 31. janvārī
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese .
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC), Tvaika ielā 2, Rīgā, LV-1005
2. Iepirkuma identifikācijas numurs.
RPNC/2017/06
3. Iepirkuma procedūras veids, kā arī līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu
sistēmas priekšmets.
Atklāts konkurss. Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde, saskaņā ar atklāta konkursa
nolikuma 1.pielikumu.
4. Datums, kad paziņojums par līgumu vai iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā
2017. gada 8. decembris
5.

Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums.

Iepirkuma
priekšmets:

“Ķīmisko reaģentu un laboratorijas
piederumu piegāde”
Rīkojums:
(iepirkuma identifikācijas Nr.
RPNC/2017/06)
Komisijas sastāvs
Vārds, Uzvārds, statuss
Piedalās
Astrīda Stirna
Piedalās
komisijas priekšsēdētāja
Ira Aleksandrjana,
komisijas priekšsēdētājas
Piedalās
vietniece

VSIA „Rīgas
psihiatrijas un
narkoloģijas
centrs”

6.

Tatjana Hodasēviča,
komisijas locekle

Piedalās

Evija Puķe,
komisijas locekle

Piedalās

Ināra Gricūne,
komisijas locekle

Piedalās

Dace Baltiņa,
komisijas sekretāre

Piedalās

01.12.2017. rīkojum Nr.01-05/180
par
iepirkuma
komisijas
izveidošanu

Amats
Narkoloģiskās palīdzības dienesta
vadītāja
Alkohola, narkotisko vielu un
psihotropo
vielu
reibuma
ekspertīzes nodaļas vadītāja
Ķīmiski
toksikoloģiskās
laboratorijas vadītāja – tiesu
eksperte
Attīstības
un
iepirkuma
nodrošinājuma
departamenta
vadītāja
Ekonomikas
un
tiesiskā
nodrošinājuma
departamenta
vecākā ekonomiste
Attīstības
un
iepirkumu
nodrošinājuma
departamenta
projekta vadītāja

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti.

Pretendenta kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti:
6.1. Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotās personas
parakstīts pieteikums par gatavību piedalīties un izpildīt visas konkursa nolikumā un tā
pielikumos noteiktās prasības un apliecinājums, ka visa konkursa piedāvājumā sniegtā
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informācija atbilst patiesībai (veidlapa konkursa nolikuma 2. pielikumā), un pretendents
uzvaras gadījumā ir gatavs parakstīt konkursa nolikuma 4. pielikumā pievienoto līgumu
piedāvātajā redakcijā.
6.2. pilnvara, ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams tā oriģināls vai
notariāli, vai pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas vai pretendenta atbilstoši pilnvarotas
personas apliecināta kopija;
6.3. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu apvienības
dalībnieku parakstītu vienošanos (iesniedzams tās oriģināls) par kopīga piedāvājuma
iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda arī katra piegādātāju apvienības dalībnieka
veicamo darba daļu līguma izpildē.
6.4. Pretendenta apliecinājums tam, ka Pretendents atbilst Ķīmisko vielu likuma 9. panta piektajai
daļai un Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra noteikumiem Nr. 448 “Noteikumi par
nepieciešamo izglītības līmeni personām, kuras veic uzņēmējdarbību ar ķīmiskajām vielām un
ķīmiskajiem produktiem”.
6.5. pieredzes apraksts, ka Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 1 (viena)
saturā (reaģentu piegāde laboratorijai) un apjomā (vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā)
līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanā, norādot pasūtītāja nosaukumu, pakalpojumu sniegšanas
laiku, pakalpojuma apjomu, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. Aprakstam
jāpievieno vismaz 1 (viena) pozitīvas atsauksme. Atsauksme nav jāiesniedz, ja Pretendents
iepriekšējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā ir sniedzis vismaz 1 (vienu) saturā (reaģentu piegāde
laboratorijai) un apjomā (vismaz piedāvātās līgumcenas apmērā) līdzvērtīgu pakalpojumu
Pasūtītājam.
6.6. Tehniskais un finanšu piedāvājums, ievērojot nolikuma 1. pielikuma prasības.
6.7. Apakšuzņēmēju saraksts un dokumenti saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu.
6.8. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD), kā sākotnējo
pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases
prasībām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. panta (1) daļu. ESPD veidlapu paraugu
forma pieejama:
•
•

Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta
veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam;
Izmantojot tiešsaistes pakalpojumu: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lv.

6.9. Pretendenta apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (5. pielikums).
7. Piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma secībā,
ja par piedāvājumu izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Piedāvājumu izvēles kritērijs – zemākā cena
8. Piedāvājumu / pieteikumu iesniegšanas termiņš.
2017. gada 29. decembris
To pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas.

N.p.k.

9.

1.

2.

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums
un laiks
28.12.2017.,
pulksten
9.30
28.12.2017.,
pulksten
11.10

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas Nr.
SIA
“Argos”
RKF,
reģ.
Nr.40103049068, adrese: Īslīces iela 14
- 101, Rīga, LV-1058
SIA
“Quantum
Latvija”,
reģ.
Nr.40003418012, adrese: Baltā iela
3/9-406, Rīga, LV-1055
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Piedāvātā
līgumcena, EUR
(bez PVN)
Skatīt 1.pielikumu
Skatīt 1.pielikumu

RPNC/2017/04

3.

4.

5.

SIA
“Biotecha
Latvia”,
reģ.
Nr.40103648320, adrese: Kalna iela
17-1, Rīga, LV-1003
SIA “Interlux”, reģ. Nr.40003793189,
adrese: Noliktavu iela 9, Dreiliņi,
Stopiņu novads, LV-2130
SIA
“Omnilab
Baltic”,
reģ.
Nr.40103299003,
adrese:
Mazā
Nometņu iela 45A, Rīga, LV-1022

28.12.2017.,
pulksten
15.29
29.12.2017.,
pulksten
9.00
29.12.2017.,
pulksten
9.20

Skatīt 1.pielikumu
Skatīt 1.pielikumu
Skatīt 1.pielikumu

10. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks.
Rīga, Tvaika iela 2, LV-1005
2017. gada 29. decembris, plkst. 10:00
11. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma
līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma
izvēlei, ja, kā piedāvājumu izvēles kritērijs noteikts, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Izvērtēšana atbilstoši Nolikumā noteiktajam izvēles kritērijam.

..[..]

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka Nolikumā noteiktais
izvēles kritērijs ir „zemākā cena” (no 1. līdz 4.iepirkuma daļai – zemākā
iepirkuma daļas pozīcijas cena, 5.daļai – zemākā kopējā (visas daļas) cena.
Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj, ka
piedāvājumi, kas atbilst Nolikumā izvirzītājam prasībām, atbilstoši
izvēles kritērijam - ar zemāko cenu un atbilst Pasūtītāja plānotajam
budžetam, ir:
Iepirkuma
komisijas
priekšsēdētāja
/
iepirkuma
komisija

-

SIA “Argos” RKF, reģ. Nr. 40103049068 (iepirkuma 1.daļas 2.,
5., 6. 9. un 12.pozīcija);
SIA “Quantum Latvija”, reģ. Nr. 40003418012 (iepirkuma
4.daļas 1.pozīcija);
SIA “Biotecha Latvia”, reģ. Nr. 40103648320 (iepirkuma
1.daļas 1., 4., 7., 11., 13., 16. un 17.pozīcija, 2.daļas 2., 3., 5., 6.,
7., 8., 9., 10., 13., 14. un 16.pozīcija);
SIA “Interlux”, reģ. Nr. 40003793189 (iepirkuma 5.daļa);
SIA “OMNILAB baltic”, reģ. Nr.40103299003 (iepirkuma
1.daļas 3., 8., 10., 14., 15. un 18.pozīcija, 2.daļas 1., 4., 11., 12.,
15. un 17.pozīcija, 3.daļas 1., 2., 4., 18. un 19.pozīcija, 4.daļas
2.pozīcija).
Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību deleģēšanu.

..[..]

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja ierosina iepirkuma komisijai lemt
jautājumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Iepirkuma
komisijas
priekšsēdētāja
/
iepirkuma
komisija

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj piešķirt
iepirkuma līguma slēgšanas tiesības:
-

-

SIA “Argos” RKF, reģ. Nr.40103049068, par iepirkuma 1.daļas
2., 5., 6., 9. un 12.pozīcijas iepirkuma priekšmetu piegādi saskaņā
ar nolikumā izvirzītajām prasībām, paredzot slēgt vispārīgo
vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka vienošanās
ir spēkā, līdz tiek sasniegta visu iepirkuma daļu maksimālā
vispārīgās vienošanās summa 78 000,00 EUR bez PVN;
SIA “Quantum Latvija”, reģ. Nr.40003418012, par iepirkuma
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4.daļas 1.pozīcijas iepirkuma priekšmeta piegādi saskaņā ar
nolikumā izvirzītajām prasībām, paredzot slēgt vispārīgo
vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka vienošanās
ir spēkā, līdz tiek sasniegta visu iepirkuma daļu maksimālā
vispārīgās vienošanās summa 78 000,00 EUR bez PVN;
- SIA “Biotecha Latvia”, reģ. Nr.40103648320, par iepirkuma
1.daļas 1., 4., 7., 11., 13., 16. un 17.pozīcijas, 2.daļas 2., 3., 5., 6.,
7., 8., 9., 10., 13., 14. un 16.pozīcijas iepirkuma priekšmetu
piegādi saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām, paredzot
slēgt vispārīgo vienošanos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem, nosakot,
ka vienošanās ir spēkā, līdz tiek sasniegta visu iepirkuma daļu
maksimālā vispārīgās vienošanās summa 78 000,00 EUR bez
PVN;
- SIA “Interlux”, reģ. Nr.40003793189, par iepirkuma 5.daļas
iepirkuma priekšmetu piegādi saskaņā ar nolikumā izvirzītajām
prasībām, paredzot slēgt vispārīgo vienošanos uz 12 (divpadsmit)
mēnešiem, nosakot, ka vienošanās ir spēkā, līdz tiek sasniegta
visu iepirkuma daļu maksimālā vispārīgās vienošanās summa
78 000,00 EUR bez PVN;
- SIA “OMNILAB baltic”, reģ. Nr.40103299003, par iepirkuma
1.daļas 3., 8., 10., 14., 15. un 18.pozīcijas, 2.daļas 1., 4., 11., 12.,
15. un 17.pozīcijas, 3.daļas 1., 2., 4., 18. un 19.pozīcijas, 4.daļas
2.pozīcijas iepirkuma priekšmetu piegādi saskaņā ar nolikumā
izvirzītajām prasībām, paredzot slēgt vispārīgo vienošanos uz 12
(divpadsmit) mēnešiem, nosakot, ka vienošanās ir spēkā, līdz tiek
sasniegta visu iepirkuma daļu maksimālā vispārīgās vienošanās
summa 78 000,00 EUR bez PVN.
*Detalizēti pretendentu finanšu piedāvājumi atspoguļoti gala ziņojuma 2.pielikumā - piedāvājumu
sarakstā, kas atbilsts Nolikuma prasībām un atbilstoši izvēles kritērijam ir ar zemāko cenu.
12. To personu nosaukumi, kuras ir atlasītas saskaņā ar kandidātu atlases noteikumiem un
uzaicinātas iesniegt piedāvājumus, kā arī attiecīgo lēmumu pamatojums.
13. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais
piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem. Publiska būvdarbu un pakalpojumu līguma
gadījumā ziņojumā min pretendentu norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai
sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka,
kā arī šādiem apakšuzņēmējiem izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.
14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma procedūras
dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem.
Pretendents SIA “OMNILAB banks” reģ. Nr.40103299003 nav izpildījis iepirkuma procedūras
dokumentos 3.daļas 3. un 21.pozīcijai noteiktās prasības (tehniskās specifikācijas prasības).
15. Ja piemēro atklātu konkursu un nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām
pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents – 28.02.2017. MK noteikumu Nr.107
19.punktā minētais pamatojums
16. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt/izbeigt iepirkuma
procedūru.
16.1. pamatojoties uz to, ka nav saņemts neviens piedāvājums, izbeigt iepirkuma procedūru
iepirkuma 3. daļas 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 20. un 22.pozīcijā;
16.2. pamatojoties uz to, ka iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām (tehniskās specifikācijas) prasībām, izbeigt iepirkuma procedūru iepirkuma 3.
daļas 3. un 21.pozīcijā.
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17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti
lētu.
Tādu noraidīto piedāvājumu nav
Pielikumi:
1) iesniegto piedāvājumu un cenu piedāvājumu saraksts;
2) piedāvājumu saraksts, kuri atbilsts Nolikuma prasībām un atbilstoši izvēles kritērijamun ir ar
zemāko cenu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
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