
 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

Iepirkuma 

priekšmets: 

“VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” ēku apsardzes, 

ugunsdzēsības un signalizācijas tehniskā 

apkope” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2015/26-inf.) 

Rīkojums: 20.10.2015. rīkojums Nr. 01-

05/100 par iepirkuma komisijas 

izveidošanu 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā 

Datums: 30.03.2016. 

Laiks: 9:30 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Andris Žukovskis 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Evija Puķe 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Andris Žukovskis, 

komisijas priekšsēdētājs 
Piedalās 

Saimnieciskā nodrošinājuma 

daļas vadītājs 

Aldis Ozols, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Ēku būvniecības un 

renovācijas vadības un 

pārraudzības nodaļas vadītājs 

Romāns Olimpijuks, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Galvenais speciālists ēku 

ekspluatācijas jautājumos 

Evija Puķe, 

komisijas sekretāre  
Piedalās 

Ēku būvniecības un 

renovācijas vadības un 

pārraudzības nodaļas juriste 

būvniecības jautājumos 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumiem: 

1) Par pretendentu jautājumiem. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par pretendentu jautājumiem. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētājs

/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemti jautājumi no 

pretendentiem, virzot tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.  

Pretendenta jautājumi: 

[1] “Attiecībā uz iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2015/26-inf punktu 4.2.9., kur 

teikts;  apliecinājums no apdrošināšanas sabiedrības puses par gatavību izsniegt 

civiltiesiskās atbildības un būvniecības risku apdrošināšanas polisi ar segumu 

vismaz 1 000 000 EUR; Tad šeit nav skaidri saprotams, kāda polise būs 

nepieciešama.  Būvniecības civiltiesiskā polise vai vispārēja civiltiesiskā polise 

(CTA) un visu risku būvniecības polise (CAR), jo būvniecības risku termiņš nav 

saprotams.”. 

[2] Mums ir jautājums sakarā ar iepirkumu ar ID.Nr.RPNC/2015/26-inf., nolikuma 

p.4.2.9.: vai tiešām jums vajadzīga CTA polise ar segumu vismaz 1 000 000 EUR, 



 

 

vai tur nav drukas kļūdas? 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot “Par”, nolemj: 

[1] uz piedāvājuma iesniegšanu ir jāiesniedz apdrošināšanas sabiedrības 

apliecinājums par gatavību izsniegt civiltiesiskās atbildības un būvniecības 

risku apdrošināšanas polisi, ievērojot Nolikumā noteikto prasību apjomu. 

[2] jā, ir nepieciešams iesniegt apliecinājumu no apdrošināšanas sabiedrības 

puses par gatavību izsniegt civiltiesiskās atbildības un būvniecības risku 

apdrošināšanas polisi ar segumu vismaz 1 000 000 EUR. 
Sēdes beigas: 30.03.2016., plkst.10:00. 

 

Pielikumā: 

1) Pretendentu jautājumi. 

 

Komisijas priekšsēdētāja:  _______________/A. Žukovskis/ 

 

Komisijas locekļi: 

 

_______________/A. Ozols/ 

 

_______________/R. Olimpijuks/ 

 
 

Komisijas sekretāre _______________/E. Puķe/ 


