
 
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES  

PROTOKOLS Nr. 2 

Rīgā 

2016. gada 01. martā     

plkst.: 16:00 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Rīkojums par  

iepirkuma komisijas izveidošanu 

 

2016. gada 11. janvāra rīkojums Nr. 01-05/08 

Ieprikuma metode Atklāts konkurss 

Iepirkuma apraksts Degvielas piegāde Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” vajadzībām 

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2016/01 

 

Iepirkuma komisijas sēde ir slēgta. Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Andris Žukovskis – Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs. 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

Inese Zārdiņa – Ilgstošas sociālās aprūpes centrs „Vecpiebalga” vadītāja. 

Komisijas loceklis: 

Jānis Caunītis – Vecākais ēku  ekspluatācijas speciālists; 

Komisijas loceklis/sekretārs: 

Arnis Žugans – Juridiskās daļas vecākais jurists. 

 

II. DARBA KĀRTĪBA: 

1. Pretendenta lūguma izskatīšana. 

 

III. SĒDES GAITA:  

Nr. 

p.k. 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 

Risināmais jautājums  

 Žūrijas komisijas 

priekšsēdētājs/ 

žūrijas komisija 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir 

saņemts lūgums no pretendenta, virzot to izskatīšanai 

iepirkuma komisijai. 

Pretendents: 

„Pretendents iepazinās ar VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” atklāta konkursa “Degvielas 

piegāde” Nolikuma prasībām un vēlētos piedalīties 

iepirkuma 2.daļā, piedāvājot no SIA decembrī pārņemto, 

DUS Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., 

(kas ir vienīgā DUS Vecpiebalgā, kas izpilda tehniskās 



 2 

prasības saskaņā ar Nolikuma Tehniskajām 

specifikācijām, ka DUS jāatrodas līdz 2 km. Attālumā  no 

apdzīvotas vietas “Vecpiebalga”), taču ņemot vērā ka 

uzņēmums ir dibināts tikai 03.02.2015, Pretendents nevar 

izpildīt atklāta konkursa Nolikumā punkta 5.3. prsībām, 

kas nosaka, ka Pretendentam jāiesniedz pieredzes 

apraksts, kas apliecina pieredzi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.  

Ņemot vērā, ka mūsu DUS ir vienīgais 2.daļā prasītajā 

reģionā, lūdzam izskatīt iepēju, lai Pretendents varētu 

piedalīties iepirkuma 2.daļā piedāvājot DUS 

Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov.”. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

atstāt negrozītu iepirkuma procedūras nolikuma 5.3. 

punktu, konstatējot, ka prasība ir samērīga. 

 

 

Balsojums: 

Par – 4 Pret – 0 Atturas – 0 

 1) A. Žukovskis; 

2) I. Zārdiņa 

3) J. Caunītis; 

4) A. Žugans. 

  

 

SĒDES SLĒGŠANA: 

Tā kā visi Darba kārtības jautājumi ir izskatīti, citu priekšlikumu vai ierosinājumu nav,  iepirkuma 

komisijas sēde paziņota par slēgtu 2016. gada 01. martā, plkst. 16:30. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:   

Andris Žukovskis 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietniece: 

 

Inese Zārdiņa 

 

Komisijas loceklis: 

  

Jānis Caunītis 

Komisijas loceklis, 

sekretārs: 

  

Arnis Žugans 

 


