IEPIRKUMA PROCEDŪRAS Nr. PVD 2018/01/SP
PROTOKOLS Nr.4
Rīgā,

2018.gada 30.jūlijā

1. Pasūtītājs – Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk tekstā PVD). Ar PVD 2018.gada
12.jūlija rīkojumu Nr. 144 iepirkuma komisija darbojas šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:

Mareks Bogdanovičs
Arnis Šņepsts
Viktors Kozlovskis
Sigita Saleniece
Mārtiņš Seržants
Toivo Lāāts
Inga Skādule
Ilona Sakoviča

Komisijas sekretāre:

2. Saskaņā ar PVD 2018.gada 16.jūlija rīkojumu Nr.1401-a (protokola pielikumā) iepirkuma
komisijas loceklis Viktors Kozlovskis atrodas prombūtnē.
3. Saskaņā ar PVD 2018.gada 26.jūlija rīkojumu Nr.1482-a iepirkuma komisijas locekle
Sigita Saleniece atrodas prombūtnē, viņas pienākumus iepirkuma komisijā pilda Ilona
Sakoviča, PVD Resursu vadības departamenta Materiālo resursu daļas iepirkumu
speciāliste.
4. Darba kārtība:
4.1.iepirkuma pārtraukšana.
5. Sagatavojot iepirkuma dokumentāciju un nosakot CPV kodu, iepirkuma komisija ņēma
vērā, ka mājas cūku līķi un mājas cūku izcelsmes blakusprodukti (turpmāk –
blakusprodukti) atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam ir definējami kā
atkritumi, taču neņēma vērā, ka, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 3.panta
otrās daļas 2.punktu šā likuma noteikumus nepiemēro, ja citos normatīvajos aktos
atkritumu apsaimniekošanai ir noteikta cita kārtība un tā attiecas uz dzīvnieku izcelsmes
blakusproduktiem un atvasinātiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam. Visu
darbību veikšanu ar blakusproduktiem reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regula
(EK) Nr.1069/2009 (2009.gada 21.oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības
noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem
produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK)
Nr.1774/2002, neskarot normatīvo aktu par atkritumiem nosacījumus. Ņemot vērā, ka
sarunu procedūras priekšmets nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē,
uz to nav attiecināmi sarunu procedūras nolikumā norādītie CPV kodi – 90512000-9
(atkritumu transporta pakalpojumi) un 90500000-2 (ar atkritumiem saistīti pakalpojumi).
6. Iepirkuma komisija nolemj:
6.1. ņemot vērā protokola 5.punktu un, pamatojoties uz sarunu procedūras nolikuma
7.3.6.apakšpunktu un 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.
107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu,
pārtraukt iepirkumu, precizēt sarunu procedūras CPV kodu un izsludināt
iepirkumu atkārtoti;
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6.2. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37.panta otro daļu, informēt kandidātu par
pieņemto lēmumu.
7. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta otro daļu, pretendentam ir tiesības
vērsties ar iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā par iepirkuma procedūras
pārkāpumiem:
7.1.10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37.pantā minētā
informācija nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu
elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu
dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;
7.2.15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37.pantā minētā
informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu.
8. Pēc lēmuma pieņemšanas sēde tiek slēgta.
Pielikumā:
1) 16.07.2018. rīkojums Nr.1401-a;
2) 26.07.2018. rīkojums Nr.1482-a;
Komisijas priekšsēdētājs:

M. Bogdanovičs

/paraksts/

Komisijas locekļi:

A. Šņepsts

/paraksts/

M. Seržants

/paraksts/

T. Lāāts

/paraksts/

I. Skādule

/paraksts/

I. Sakoviča

/paraksts/

Komisijas locekle/sekretāre:
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