
 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 2 

Iepirkuma 

priekšmets: 

“Gaisa dzesēšanas, ventilācijas iekārtu 

tehniskā apkope” 

(iepirkuma identifikācijas                    

Nr. RPNC/2016/17-inf.) 

Rīkojums: 08.08.2016. rīkojums Nr. 01-

05/103 par iepirkuma komisijas 

izveidošanu 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā 

Datums: 10.08.2016. 

Laiks: 11:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Andris Žukovskis 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Dace Baltiņa 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Andris Žukovskis, 

komisijas priekšsēdētājs 
Piedalās 

Saimnieciskā nodrošinājuma 

daļas vadītājs 

Aldis Ozols, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Būvdarbu vadības un 

pārraudzības nodaļas vadītājs 

Viesturs Pumpa, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Būvdarbu vadības un 

pārraudzības nodaļas 

vienkāršotās renovācijas un 

rekonstrukcijas inženieris 

Romāns Olimpijuks, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Saimnieciskā nodrošinājuma 

daļas galvenais speciālists ēku 

ekspluatācijas jautājumos 

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 

vadītājs/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemts jautājums no pretendenta 

un virza to izskatīšanai iepirkuma komisijai. 

Pretendents: 

[1] Vēlos precizēt it kā acīmredzamu jautājumu, bet tomēr svarīgi, lai kāds no 

dokumentiem nav aizmirsies. 

“5.1 Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā 

pievienotajai formai, norādot visus pasūtītājam piekrītošos maksājamos nodokļu 

un nodevu maksājumus.” 

Tā kā iepirkuma dokumentācijā (nolikumā) nav 3. pielikuma, lūgums precizēt, vai 

3. pielikums (finanšu piedāvājuma forma) ir tas pats, kas fails 

Tehniska_specifikacija1 (darba apjomi)? 



 

 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot “Par”, nolemj sniegt sekojošu 

precizējošu informāciju: 

[1] Iepirkuma “Gaisa dzesēšanas, ventilācijas iekārtu tehniskā apkope” (ID. 

Nr. RPNC/2016/17-inf) nolikuma 5.1. punktā minētais 3. pielikums (finanšu 

piedāvājuma forma) ir tas pats dokuments, kas VSIA “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” mājas lapā publicētā datne Tehniska_specifikacija1 

(darba apjomi), proti, datne “Tehniskā specifikācija”. 

Sēdes beigas: 10.08.2016., plkst.11:30. 

 

Pielikumā: 

1) Pretendenta jautājums. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  _______________/A.Žukovskis/ 

 

 

Komisijas locekļi: 

_______________/A.Ozols/ 

 

_______________/V.Pumpa/ 

 

_______________/R.Olimpijuks/ 

 

 

 
 

Komisijas sekretāre _______________/D.Baltiņa/ 

 


