RĪGAS PLĀNOŠANAS REĢIONS
Reģ.Nr. 90002222018, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīga, LV – 1050,
tālr.: +371 67226430, fakss: +371 67226431, e-pasts: rpr@rpr.gov.lv, www.rpr.gov.lv

Rīgā 16.09.2016.
IEPIRKUMS
“Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RPR/2016/6/DI
Rīgas plānošanas reģiona speciālās iepirkumu komisijas
LĒMUMS
Protokola Nr.11.14.11./11
Par iepirkuma pārtraukšanu
Iepirkuma identifikācijas numurs: RPR/2016/6/DI
Pasūtītāja nosaukums, adrese: Rīgas plānošanas reģions, Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 18,
Rīga, LV-1050
Iepirkuma priekšmeta 2.daļa: Psihiatra pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām
personām ar GRT
CPV kods: 85121270-6 - Psihiatru vai psihologu pakalpojumi
Piedāvājumu izvēles kritēriji: piedāvājums ar viszemāko cenu
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: RPR 3.stāvā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18,
Rīgā, Latvijā, LV-1050 pasūtītāja kontaktpersonai vai nosūtīt piedāvājumu uz minēto adresi pa
pastu ierakstītā pasta sūtījumā, nodrošinot, ka piedāvājums tiek saņemts RPR ne vēlāk kā līdz
2016.gada 29.augusta plkst. 12:00
Pretendenta Tērauds Elmārs - ārsta prakse psihiatrijā (LR VM Veselības inspekcijas
Ārstniecības iestāžu reģistrā reģ. Nr. 4095-00004) iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Iepirkuma
nolikumā noteiktai formai. Piedāvājuma cena par pakalpojumu vienas personas ar garīga rakstura
traucējumiem (turpmāk-Persona ar GRT) individuālā atbalsta plāna izstrādei EUR (bez PVN) ir
210,00 (divi simti desmit eiro) Rīgā un EUR 250,00 (divi simti piecdesmit eiro) ārpus Rīgas.
Iepirkumam noteiktā kopējā līgumcena ir EUR 49239,67: attiecīgi iepirkuma pirmās daļas
pakalpojumam - ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei personām ar GRT EUR
24619,84 un iepirkuma otrās daļas pakalpojumam - psihiatra pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei
personām ar GRT EUR 24619,84.
Saskaņā ar ESF projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem” projekta numurs: 9.2.2.1./15/I/002 (turpmāk-Projekts) plāniem Iepirkuma

otrās daļas ietvaros, tika plānots izmantot psihiatra pakalpojumus 993 personu ar GRT novērtēšanā
un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē. Ņemot vērā, līdzšinējo
pieprasījumu pēc psihiatra pakalpojuma, ir paredzams, ka tas būs nepieciešams aptuveni 25% no
kopējā izvērtējamo personu ar GRT skaita. Aprēķinot piedāvājuma cenu plānotajam pakalpojuma
skaitam Komisija konstatēja, ka kopējās pakalpojuma izmaksas būtiski pārsniedz Projektā plānotos
finanšu līdzekļus psihiatru pakalpojuma apmaksai.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24.panta pirmo daļu Komisija balsojot
vienbalsīgi “PAR” nolemj:
1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu un ņemot vērā iepriekš
minēto, PĀRTRAUKT Iepirkuma otrās daļas iepirkumu sakarā ar pretendenta Tērauds
Elmārs – ārsta prakse psihiatrijā piedāvājumā noteikto pakalpojuma cenu - (bez PVN)
EUR 210,00 (divi simti desmit eiro) Rīgā un EUR 250,00 (divi simti piecdesmit eiro)
ārpus Rīgas, kas pārsniedz Rīgas plānošanas reģiona budžeta iespējas, kas plānotas šim
iepirkumam.
2. Sakarā ar Iepirkuma otrās daļas pārtraukšanu, nevērtēt pretendenta Tērauds Elmārs –
ārsta prakse psihiatrijā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām, jo
vērtējuma iespējamais rezultāts neietekmē un nav saistīts ar Iepirkuma otrās daļas
pārtraukšanas tiesisko un faktisko pamatojumu.
Minēto lēmumu ir tiesības pārsūdzēt Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrā daļas
1.punktā noteiktajā kārtībā, t.i. 10 dienu laikā pēc dienas, kad šis lēmums nosūtīts attiecīgai personai
pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, iesniedzot
iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010.
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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