
 
IZRAKSTS  

 
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES  

PROTOKOLS Nr. 2 

Rīgā 

2016. gada 13. septembrī     

plkst.: 10.30 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

Rīkojums par  

iepirkuma komisijas izveidošanu 

 

2016. gada 07. septembra rīkojums Nr. 01-05/113 

Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā 

Iepirkuma apraksts Sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO 

apdrošināšanas iepirkums 

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2016/23-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 12.09.2016. 

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

transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšanas iepirkums” (ID Nr. RPNC/2016/23-inf.). 

Pēc iepazīšanās ar jautājumu un apspriešanās, iepirkuma komisija nolemj sniegt sekojošu 

atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu: 

 
Nr. 

p.k. 
Uzdotais  

jautājums 

1. Labdien! 

 

Atsaucoties uz iepirkumu "Sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO apdrošināšanas iepirkums", lūdzu, 

atsūtiet papildus informāciju par iepirkuma priekšmetu: 

  

  

 
KASKO 

apdrošināto 

t/l skaits 

Bojājumu 

pašrisks 

Negadījumu 

skaits 

Izmaksātā 

summa, ieskaitot 

remontizmaksas* 

Zādzības - 

skaits un 

summa 

Bojāejas- 

skaits un 

summa 

2015             

2014             



 2 

2013             

*ja nav zināmas remontizmaksas, to, lūdzu, norādīt. Bet šiem negadījumiem, kad transportlīdzekļi tika 

remontēti, nevis saņemta atlīdzība naudā, jābūt iekļautiem negadījumu 

skaitā                                                  

                                                             

Vai atlīdzības  tika izmaksātas ar vai bez PVN? 

Nr. 

p.k. 
Atbilde  

uz jautājumu 

1. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu: 

 

 
KASKO 

apdrošināto 

t/l skaits 

Bojājumu 

pašrisks 

Negadījumu 

skaits 

Izmaksātā 

summa, ieskaitot 

remontu 

izmaksas 

Zādzības - 

skaits un 

summa 

Bojāejas - 

skaits un 

summa 

2015 10 140 EUR 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

 

Apdrošināšanas atlīdzībai nav piemērojams Pievienotās vērtības nodokļa likums un tā ir jāizmaksā bez PVN. 

 

Pēc apspriešanās un atklātas balsošanas iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi balsojot 

“Par”, 

 

nolemj: 

1. Izvietot informāciju par iepirkumu “Sauszemes transportlīdzekļu OCTA un KASKO 

apdrošināšanas iepirkums” (ID. Nr. RPNC/2016/23-inf.) Centra mājaslapā 

www.rpnc.lv sadaļā “Iepirkumi”;  

2. Nosūtīt informāciju par izvietoto atbildi ieinteresētajam piegādātājam. 

Balsojums: Par – 3 Pret – 0 Atturas – 0 

 1) A. Žukovskis; 

2) J. Caunītis; 

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 13. septembrī, plkst. 11.00. 

 

[…] 

 

 
IZRAKSTS PAREIZS 

Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētājs  

_____________________  

A. Žukovskis 

Rīgā, 13.09.2016. 

http://www.rpnc.lv/

