
 
IZRAKSTS  

 
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES  

PROTOKOLS Nr. 2 

Rīgā 

2016. gada 28. septembrī     

plkst.: 10.00 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

Rīkojums par  

iepirkuma komisijas izveidošanu 

 

2016. gada 08. septembra rīkojums Nr. 01-05/114 un 2016. gada 

26. septembra rīkojums Nr. 01-05/127 

Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā 

Iepirkuma apraksts Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde 

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2016/21-inf. 

 

Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, turpmāk tekstā – Centrs, iepirkuma 

komisijas sēde ir slēgta. Sēdē piedalās: 

 

[..] 

 

II. DARBA KĀRTĪBA: 

1. Atbildes sniegšana uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu. 

 

III. SĒDES GAITA:  

Iepirkuma komisijas sekretārs A. Žugans informē komisijas locekļus par to, ka 27.09.2016. 

ir saņemta ieinteresētā piegādātāja e – pasta vēstule ar jautājumu par iepirkumu “Sanitāro telpu 

higiēnas preču iegāde” (ID Nr. RPNC/2016/21-inf.). Pēc iepazīšanās ar jautājumu un 

apspriešanās, iepirkuma komisija nolemj sniegt sekojošu atbildi uz ieinteresētā piegādātāja 

jautājumu: 

 
Nr. 

p.k. 
Uzdotais  

jautājums 

1. Vēlos uzdot dažus jautājumus sakarā ar iepirkumu  "Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde". 

 

1. Ko nozimē, kā tualetes papīram jabūt ar “ražotāja oriģinālo apdruku”? Vai tualetes papīrs var būt 

tikai balts, vai obligāti ar kādu rakstu? 

2. Cik būtiska ir turētāju pielīmēšana pie sienām? Roku dvieļu un tualetes papīra turētājiem, ņemot verā 

papīra daudzumu, kas tajā ietilpst,  ir diezgan liels svars. Tapēc ir ieteicams to skrūvēt pie sienām drošības 

nolūkos. 

3. Vai ir kādi konkrētie termiņi, kuros jaiekļaujas, uzstadot turētajus? 

4. Jūs vēlaties lai norāda cenas ar 2 cipariem aiz komata, bet cenai par putu ziepju  1 dozu sākas cipari 

ar 3. ciparu pēc komata. Tatad pēc Jūsu prasībam cena par 1 dozu bus 0.00 – ko Jūs nevertējāt. 

Nr. 

p.k. 
Atbilde  

uz jautājumu 
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1. Iepirkuma komisija sniedz atbildi uz uzdotajiem jautājumiem: 

 

1) Tualetes papīram jābūt ar rakstu. Papildus norādām, ka iepirkuma nolikumā apdrukas krāsai netiek izvirzītas 

papildus prasības un tās krāsa var sakrist ar papīra krāsu. 

2) Pielīmēšana pie sienas Pasūtītājam ir būtiska, ņemot vērā, ka Pasūtītājs nepatur higiēnas preču turētājus savā 

īpašumā un nevēlas bojāt iekštelpu sienas. 

3) Turētāju uzstādīšanas termiņi tiks atrunāti iepirkuma līguma slēgšanas brīdī. Pasūtītāja vēlme ir, ka turētājus 

piegādātājs uzstāda ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā. 

4) Gadījumā, ja cena veidojas tikai trešajā zīmē aiz komata, pretendents var norādīt trīs zīmes aiz komata. 

 

Pēc apspriešanās un atklātas balsošanas iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi balsojot 

“Par”, 

 

nolemj: 

1. Izvietot informāciju par iepirkumu “Sanitāro telpu higiēnas preču iegāde” (ID. Nr. 

RPNC/2016/21-inf.) Centra mājaslapā www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi”;  

2. Nosūtīt informāciju par izvietoto atbildi ieinteresētajam piegādātājam. 

Balsojums: Par – 3 Pret – 0 Atturas – 0 

 1) I. Trapiņa; 

2) R. Olimpijuks; 

3) 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 28. septembrī, plkst. 10.00. 

[…] 

 

 
IZRAKSTS PAREIZS 

Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētājs  

_____________________  

I. Trapiņa 

Rīgā, 28.09.2016. 

http://www.rpnc.lv/

