
 

 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

Iepirkuma 

priekšmets: 
„Dabasgāzes iegāde” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2017/10-inf.) 

Rīkojums: 23.05.2017. rīkojums Nr. 01-05/82 par 

iepirkuma komisijas izveidošanu  

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Publisko iepirkumu likuma 9.

 
panta kārtībā 

Datums: 09.06.2017. 

Laiks: 10:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Andris Žukovskis 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Ivars Neļķe 

 

Sēdē piedalās: 

 

Komisijas sēdes dalībnieki 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Andris Žukovskis, 

komisijas priekšsēdētājs 
Piedalās 

Saimnieciskā nodrošinājuma 

daļas vadītājs 

Valerijs Rjabuha, komisijas loceklis Piedalās 
Ēku ekspluatācijas nodaļas 

vadītājs 

Evija Puķe, komisijas locekle Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta 

vadītāja 

Ivars Neļķe, 

komisijas sekretārs  
Piedalās 

Būvdarbu vadības un 

pārraudzības nodaļas 

tehniskais speciālists 

 

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

1) Par atbildes sniegšanu un pretendenta uzdoto jautājumu.. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par atbildes sniegšanu un pretendenta uzdoto jautājumu. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētājs/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemts pretendenta jautājums un 

virza to izskatīšanai iepirkuma komisijai. 

Pretendents: 

 … ir iepazinusies ar iepirkuma „Dabasgāzes iegāde” (ID Nr. 

RPNC/2017/10-inf.) nolikumu un informē, ka dabasgāzes lietotāja patērēto 

dabasgāzes daudzumu dabasgāzes uzskaites mēraparāts uzskaita kubikmetros 

(m3), savukārt dabasgāzes lietotāja norēķiniem ar tirgotāju par patērēto 

dabasgāzi, kā arī saņemtajiem sadales sistēmas pakalpojumiem sadales sistēmas 

operators uzskaitīto dabasgāzes daudzumu pārrēķina kWh, izmantojot pārvades 

sistēmas operatora tīmekļvietnē publicētos datus par gāzes dienas dabasgāzes 

vidējo svērto augstāko siltumspēju standartapstākļos. Ņemot vērā minēto, diemžēl 

nevaram piekrist un piedalīties iepirkuma konkursā, ja piedavājumā dabasgāzes 

cena janorāda par vienu kubikmetru. Lūgums noteikt dabasgāzes cenu par vienu 



 

2 

kilovatstundu (kWh), nevis kubikmetru, turklāt ar piecām zīmēm aiz komata, nevis 

divām. 

Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj sniegt 

atbildi, ka:  

cena par 1m
3
 noteikta ņemot vērā, ka dabasgāzes lietotāja patērēto 

dabasgāzes daudzumu uzskaites mēraparāts uzskaita m3, tādēļ, sagatavojot 

piedāvājumu, veicams pārrēķins un piedāvājums sagatavojams atbilstoši 

nolikumam pievienotai finanšu piedāvājuma formai. 

Sēdes beigas: 09.06.2017., plkst.10:30. 

 

Pielikumā: 

1) Pretendenta vēstule uz 1 lapas 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs: _______________/A. Žukovskis/ 

 

Komisijas locekļi: 

 _______________/V. Rjabuha/ 

 

 

 _______________/E. Puķe/ 

 

 
Komisijas sekretārs _______________/I. Neļķe/ 


