Rīgā
ZIŅOJUMS
2018. gada 22. novembrī
I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU
Pasūtītājs:
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
17.10.2018. rīkojums Nr.01-05/156 par iepirkuma komisijas
Iepirkumu komisijas izveidošanas izveidošanu;
pamatojums:
22.11.2018. rīkojums par izmaiņā iepirkuma komisijas sastāvā
Nr. 01-05/173.
Iepirkuma nosaukums:
“Siltumenerģijas piegāde un lietošana”.
Iepirkuma identifikācijas numurs: RPNC/2018/41.
Iepirkuma procedūras veids:
Sarunu procedūra.
Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta septītās
Iepirkuma izvēles pamatojums:
daļas 2. apakšpunkta b) daļas kārtībā (nav konkurences tehnisku
iemeslu dēļ).
Iepirkuma priekšmets ir siltumenerģijas piegāde VSIA “Rīgas
Iepirkuma priekšmets:
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkām saskaņā ar tehnisko
specifikāciju (2.pielikums).
Paziņojums par plānoto līgumu
publicēts IUB:
Brīvprātīgais paziņojums par
Tiks publicēts.
iepirkuma rezultātiem
II. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM
Pretendents (-i), kas
iesniedza
piedāvājumus un
piedāvātās
cenas EUR bez PVN:
Pretendents (-i), kas
iesniedza
piedāvājumus un
piedāvātās
cenas EUR bez PVN:

Noraidītie
pretendenti un
noraidīšanas iemesli:

Ar 31.10.2018. iepirkuma komisijas lēmumu uz sarunām tika uzaicināts
pretendents AS “RĪGAS SILTUMS”, reģ. Nr. 40003286750, pamats:
31.10.2018. vēstule Nr. 10-02/10657.

Nr.
p.k.

1

Pretendents

Piedāvājuma
iesniegšanas datums,
laiks

Piedāvātā
līgumcena
EUR/MWh bez
PVN

AS “RĪGAS SILTUMS”,
reģistrācijas
Nr.40003286750, adrese:
Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012

06.11.2018.,
pulksten 13.00

44,39

Nav

III. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU
Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt AS „RĪGAS
SILTUMS”, reģistrācijas Nr.40003286750, par siltumenerģijas
Tā piegādātāja nosaukums, ar
piegādi VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ēkām
kuru nolemts slēgt līgumu un
saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām par kopējo plānoto
piedāvātā līgumcena:
līgumcenu 408 000,00 EUR (četri simti astoņi tūkstoši euro, 0
centi) bez PVN, nosakot, ka līgums tiek slēgts uz 24 (divdesmit

četri) mēnešiem vai līdz brīdim, kad tiek sasniegta kopējā

plānotā līgumcena.
Informācija, ka uzvarētājs
izraudzīts
atbilstoši
PIL
42.pantā
minētajiem
un
Starptautisko
un
Latvijas
Republikas nacionālo sankciju
likuma 11.1 pantā minētajiem
izslēgšanas gadījumiem
Saistītie protokoli:

1) e-izziņas no Elektroniskās iepirkumu sistēmas uz 08.11.2018.,
14.11.2018. un 22.11.2018., kas apliecina, ka uz pretendentu
nav attiecināmi PIL noteiktie pretendentu izslēgšanas
nosacījumi;
2) pārbaude Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē uz 14.11.2018. un
22.11.2018., konstatējot, ka uz pretendentu nav attiecināmas
sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi.
31.10.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.1;
14.11.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2;
22.11.2018. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks

R. Olimpijuks
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