
 
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2 
Iepirkuma 
priekšmets: 

“VSIA “Rīgas psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” darbinieku 
veselības apdrošināšana” 
(iepirkuma identifikācijas                      
Nr. RPNC/2016/09.) 

Rīkojums: 26.10.2016. rīkojums Nr. 01-
05/141 par iepirkuma komisijas 
izveidošanu 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Iepirkuma 
procedūra: 

Atklāts konkurss 

Datums: 28.12.2016. 
Laiks: 10:00 
Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 
Komisijas sēdi 
vada: 

Valda Šarkovska 

Komisijas sēdi 
protokolē: 

Dace Baltiņa 

 
Sēdē piedalās: 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 
psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Valda Šarkovska, 
komisijas priekšsēdētāja 

Piedalās 
Personāla vadības un 
dokumentu pārvaldības 
departamenta vadītāja 

Evija Puķe, 
komisijas priekšsēdētājas vietniece 

Piedalās 
Infrastruktūras attīstības un 
būvniecības departamenta 
vadītāja 

Elita Meļķe, 
komisijas locekle 

Piedalās 
17.nodaļas vecākā medicīnas 
māsa 

Ināra Zaiga Lintmane, 
komisijas locekle 

Piedalās 
Psihiatriskās palīdzības 
dienesta galvenā medicīnas 
māsa 

Vita Reidemane, 
komisijas locekle 

Piedalās 
5.nodaļas vecākā medicīnas 
māsa 

Dace Baltiņa, 
komisijas sekretāre 

Piedalās 
Infrastruktūras attīstības un 
būvniecības departamenta 
projekta vadītāja 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumiem: 
1) Par pretendenta jautājumu. 
Nr. 
p.k 

Ziņo/ nolemj/ 
jautā 

Risināmais jautājums 

1.  Par pretendenta jautājumu. 

 

Iepirkuma 
komisijas 

priekšsēdētāja/ 
iepirkuma 
komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka ir saņemts jautājums no 
pretendenta, virzot to izskatīšanai iepirkuma komisijai. 
 
Pretendents: 
Jautājums par tehniskās specifikācijas 4. punktā norādītajām iestādēm, kurām 
jābūt iekļautām līgumorganizāciju sarakstā. 

Norādīta VSIA “Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”, ar kuru neviens 



 

 

apdrošinātājs, izņemot BTA programmu A3, nav noslēdzis sadarbības līgumu, vai 
var norādīt, ka nepieciešamības gadījumā Apdrošinātājs noslēgs līgumu ar Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcu, ja spēs vienoties par nosacījumiem? 

Iepirkumu komisija, vienbalsīgi balsojot “Par”, nolemj: 

Tehniskās specifikācijas prasības ir minimālās prasības, kas ir izvirzītas no 
Pasūtītāja puses. Ja pretendents vēlas kandidēt uz iepirkuma līguma slēgšanas 
tiesību iegūšanu, tās ir jāizpilda, izpildei ir jābūt nodrošinātai iepirkuma 
līguma izpildes laikā, uz piedāvājuma iesniegšanas laiku - prasība var tikt 
apliecināta pretendenta apliecinājuma formā bez papildu nosacījumiem. 

Sēdes beigas: 29.12.2016., plkst.10:30. 

 
 

 
Komisijas priekšsēdētāja:  _______________/V. Šarkovska/ 
 
 
Komisijas priekšsēdētājas vietniece:  _______________/E. Puķe/ 
 

 
Komisijas locekļi: 

_______________/E. Meļķe/ 
 
_______________/I. Z. Lintmane/ 
 
_______________/V. Reidemane/ 
 

 
 

Komisijas sekretāre _______________/D.Baltiņa/ 


