
 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.4 

Iepirkuma 

priekšmets: 

“Sauszemes transportlīdzekļu OCTA un 

KASKO apdrošināšanas iepirkums” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/23-inf.) 

Rīkojums: 07.09.2016. rīkojums Nr. 01-

05/113 par iepirkuma komisijas 

izveidošanu 

21.09.2016. rīkojums Nr. 01-

05/124 par izmaiņām iepirkuma 

komisijas sastāvā 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā 

Datums: 21.09.2016. 

Laiks: 13:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Romāns Olipijuks 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Arnis Žugans 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Andris Žukovskis, 

komisijas priekšsēdētājs 

Attaisnojoša 

iemesla dēļ 

nepiedalās 

Saimnieciskā nodrošinājuma 

daļas vadītājs 

Romāns Olimpijuks, 

komisijas priekšsēdētājs 

(pilda komisijas priekšsēdētāja 

pienākumu, kamēr A. Žukovskis ir 

attaisnojošā prombūtnē) 

Piedalās 
Galvenais speciālists ēku 

ekspluatācijas jautājumos 

Jānis Caunītis, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Autotransporta drošības 

inženieris  

Arnis Žugans, 

komisijas sekretārs 
Piedalās 

Juridiskās daļas vecākais 

jurists 

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

1) Par pretendenta jautājumiem. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par pretendenta jautājumiem. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

vadītājs/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas vadītājs ziņo, ka ir saņemti jautājumi no pretendenta, virzot tos 

izskatīšanai iepirkuma komisijai: 

Pretendents: 

1) Atsūtiet, lūdzu, informāciju par KASKO negadījumiem, kas ir notikuši 

pēdējā gada laikā. 

2)  Vai variet, lūdzu, paskaidrot iepirkuma 8.1.7. punktu, kas tiek domāts ar 

“termiski bojājumi”. 

3) Uz KASKO apdrošināmo automašīnu tirgus vērtības un vai mašīnām ir kāds 

papildaprīkojums, šī aprīkojuma vērtība. 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 



 

 

[1.1.] pasūtītāju rīcībā nav datu, kas apliecinātu KASKO negadījumu faktu 

pēdējā gada laikā. 

[1.2.] kā, piemēram, bet ne tikai “termisks stikla bojājums”, proti, var būt 

situācija, ka vasaras laikā, kondicionieris var izraisīt, ka ieplaisā priekšējais 

vējstikls. 

[1.3.] nav pasūtītāja rīcībā dati par tirgus vērtībām, a/m nav speciāla 

aprīkojuma. 
Sēdes beigas: 21.09.2016., plkst.13:30. 

 

Pielikumā: 

1) Pretendenta jautājumi. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  _______________/R. Olimpijuks/ 

 

 

Komisijas locekļi: 

_______________/J. Caunītis/ 

 

_______________/A. Žugans/ 

 

 

 
 

Komisijas sekretārs _______________/A. Žugans/ 

 

 

 

 


