
 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

Iepirkuma 

priekšmets: 

“Lifta projektēšanas un būvniecība 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” ambulatorajā centrā (ēkas 

kadastra apzīmējums 0100 016 0053 

002) Rīgā, Tvaika ielā 2” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/8-inf.) 

Rīkojums: 02.05.2016. rīkojums Nr. 01-05/54 

par iepirkuma komisijas 

izveidošanu 

13.05.2016. rīkojums Nr. 01-05/61 

par izmaiņām komisijas sastāvā 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā 

Datums: 13.05.2016. 

Laiks: 8:30 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Evija Puķe 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Dace Baltiņa 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Evija Puķe, 

komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta 

vadītāja 

Aldis Ozols, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Ēku būvniecības un 

renovācijas vadības un 

pārraudzības nodaļas vadītājs 

Romāns Olimpijuks, 

komisijas loceklis 

Attaisnojoša 

iemesla dēļ 

nepiedalās 

Galvenais speciālists ēku 

ekspluatācijās jautājumos 

Ingrīda Trapiņa, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Saimnieciski tehniskās 

vadības un grāmatvedības 

uzskaites departamenta 

vadītāja 

Dace Baltiņa, 

komisijas sekretāre  
Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta 

projekta vadītāja 

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

1) Par pretendenta jautājumu. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par pretendenta jautājumu. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētāja/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka ir saņemts jautājums no 

pretendenta un virza to izskatīšanai iepirkuma komisijai. 

Pretendents: 

(1)Pretendents plāno piedalīties konkursā kopā ar apakšuzņēmēju (Pretendents 

balstās uz apakšuzņēmēja projektēšanas pieredzi). Apakšuzņēmējam ir pieredze 

par divu būvprojektu izstrādi, bet Pretendentam ir pieredze par to pašu 

būvprojektu realizāciju (būvniecību), kārta objekta izmaksas nav mazākas par 

Pretendenta piedāvāto cenu šajā konkursā. Lūdzam Jūs precizēt, vai Pretendents 



 

 

šajā gadījumā atbilst konkursa nolikuma p.5.3. prasībām. 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

[1] pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju un citu uzņēmēju spējām un 

pieredzi, lai apliecinātu tā atbilstību izvirzītajām prasībām attiecībā uz 

pretendenta saimnieciskajām un finansiālajām spējām, tehniskajām un 

profesionālajām spējām, kā arī pretendenta personāla un tā piedāvāto 

atbildīgo būvdarbu vadītāju pieredzi. 
Sēdes beigas: 13.05.2016., plkst.9:00. 

 

Pielikumā: 

1) Pretendenta jautājums. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja:  _______________/E. Puķe/ 

 

 

Komisijas locekļi: 

_______________/A. Ozols/ 

 

_______________/I. Trapiņa/ 

 

 

 
 

Komisijas sekretāre _______________/D. Baltiņa/ 


