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IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES  

PROTOKOLS Nr.2 
Rīgā 

2015.gada 30. janvārī     
plkst.: 11:30 
  

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Rīkojums par  
iepirkuma komisijas izveidošanu 

 
2014. gada 30. decembra rīkojums Nr. 01-05/ 158 

Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma B daļas iepirkums 8.2 panta 
sešpadsmitās daļas kārtībā, saskaņā ar PIL 63. panta pirmās daļas 
3. punktu 

Iepirkuma apraksts “Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Valsts SIA „Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās Rīgā  

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2015/1-B 
 
Iepirkuma komisijas sēde ir slēgta. Sēdē piedalās: 
[..] 
 

II. Dienas kārtība: 

1. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana. 

[..] 
 
Pēc apspriešanās, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1. 
punkta kārtībā organizētā iepirkuma “Fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšana Valsts SIA „Rīgas 
psihiatrijas un narkoloģijas centrs” struktūrvienībās Rīgā” (id. Nr. RPNC/2015/1-B) rezultātu, 
Iepirkuma komisija nolemj:  
 

1. Piešķirt SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003672082)  

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības uz laiku līdz jauna iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne 

ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, ar maksimālo paredzamo līgumcenu (bez PVN) EUR 21648.44 

(divdesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit astoņi euro un 44 centi), tai skaitā:  

1. daļā (Tvaika ielā 2) – EUR 14 196.44 (četrpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit seši 

euro un 44 centi) un 2. daļā (Veldres ielā 1a) – EUR 7 452.00 (septiņi tūkstoši četri simti 

piecdesmit divi euro), un sekojošām vienas stundas likmēm: 

1.1. diennakts postenis darbinieku un apmeklētāju caurlaides un kontroles režīma 

nodrošināšanai Rīgā, Tvaika ielā 2 – EUR 2.16 (divi eiro un 16 centi) stundā; 

1.2. diennakts postenis Uzņemšanas nodaļā Rīgā, Tvaika ielā 2 – EUR 3.45 (trīs eiro un 45 

centi) stundā; 

1.3. dienas postenis Ambulatorajā nodaļā Rīgā, Tvaika ielā 2 – EUR 2.93 (divi eiro un 93 

centi) stundā; 

1.4. diennakts postenis Veldres ielā 1a, Rīga – EUR 3.45 (trīs eiro un 45 centi) stundā. 

 

IZRAKSTS  



2. 

 

2. Iepirkuma komisija uzdod komisijas loceklei I. Rudovičai: 

2.1. sagatavot un nosūtīt paziņojumu ieinteresētajam pakalpojumu sniedzējam par līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu un informēt, ja pretendents uzskata, ka ir aizskartas tā 

tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, tas ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā; 

2.2. ievērojot PIL noteikumus ievietot iepirkuma līgumu un komisijas lēmumu Centra mājas 

lapas sadaļā Iepirkumi: http://www.rpnc.lv/iepirkumi. 

[..]  

 

 
IZRAKSTS PAREIZS 
Iepirkuma komisijas 
priekšsēdētāja  
 
_____________________  
I. Starkova 
Rīgā, 04.02.2015.   


