
 

 

 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2 
Priekšmets: “Ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšana VSIA “Rīgas 

psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

pacientiem un darbiniekiem” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/06) 

Rīkojums: 22.06.2016. rīkojums Nr. 01-05/84 

par iepirkuma komisijas 

izveidošanu 

 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas kārtībā.  

Datums: 25.10.2016. 

Laiks: 11:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Ingrīda Trapiņa 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Dace Baltiņa 

Sēdē piedalās: 

 

Komisijas sēdes dalībnieki 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas 

centrs” 

Vārds, Uzvārds, amats Piedalās Amats 

Ingrīda Trapiņa, 

komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās 

Saimnieciski tehniskās vadības un 

grāmatvedības uzskaites 

departamenta vadītāja 

Evija Puķe, 

komisijas priekšsēdētājas 

vietniece 

Piedalās 
Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta vadītāja 

Dzintra Platace, 

komisijas locekle 
Piedalās Pārtikas aprites speciāliste 

Dace Baltiņa, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta projekta 

vadītāja 

Andris Žukovskis, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas 

vadītājs 

Romāns Olimpijuks, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Galvenais speciālists ēku 

ekspluatācijas jautājumos 

Dace Baltiņa, 

komisijas sekretāre 
Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta projekta 

vadītāja 

Sēdes vadītāja atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtībā izskatāmajiem jautājumiem: 

1. Par iepirkuma līguma grozījumiem.  

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par iepirkuma līguma grozījumiem. 

 

Sēdes 

vadītāja/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Sēdes vadītāja informē, ka finansiālu apsvērumu dēļ, ir jāparedz, ka iepirkuma 

līguma izpildes laikā, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no 4 (ceturtās) ēdināšanas 

reizes, t.i., vēlajām vakariņām.  

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

- veikt grozījumus iepirkuma līgumā (turpmāk tekstā – Līgums), papildinot 

Līguma  



 

 

(1) 2.1.punktu ar sekojošu redakciju:  

“..[..] Pasūtītājam, finansiālu apsvērumu dēļ, ir tiesības atteikties no 

pacientiem paredzētās 4 (ceturtās) ēdienreizes, t.i., vēlajām vakariņām. 

Izpildītājam minētajā sakarā nav tiesības celt pretenzijas.”.  

(2) 4.2.punktu ar sekojošu redakciju: 

“4.2.2. pk.: “pacientam (vienas dienas vienas personas ēdināšana, saskaņa ar šī 

līguma 2.1.punktu, izņemot 4 (ceturto) ēdināšanas reizi, t.i., vēlās vakariņas) 

tiek noteikta EUR ______ (___________) bez pievienotās vērtības nodokļa””. 
Komisijas sēdes beigas: 25.10.2016., plkst.12:00 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja __________________ /I. Trapiņa/ 
 (paraksts) 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece  

 __________________ /E. Puķe/ 
 (paraksts) 

 

 

 

Komisijas locekļi __________________/Dz. Platace/ 
 (paraksts) 

  

 __________________/R. Olimpijuks/ 
 (paraksts) 

  

 __________________/D. Baltiņa/ 
 (paraksts) 

 

 __________________/A. Žukovskis/ 
 (paraksts) 

 

 

Komisijas sekretāre __________________/D. Baltiņa/ 

 

 

 

 

 


