
 

 

Izraksts no 10.10.2016. Lēmuma. 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
IEPIRKUMA KOMISIJAS LĒMUMS 

Priekšmets: “Avārijas remontdarbi saistībā ar 

jumta seguma stāvokli ēkā lit. Nr. 

006” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2016/SP-3) 

Rīkojums: 10.10.2016. rīkojums Nr. 01-05/136 

par iepirkuma komisijas izveidošanu 

 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.2 panta 

sešpadsmitās daļas 2. punktu, kur faktiskie apstākļi atbilst PIL 63. panta pirmās daļas 

3.punktam, nepiemērojot PIL 8.² panta ceturtās daļas nosacījumu. 

Pamatojums iepirkuma metodes izvēlei: 

1) konkrētajā gadījumā pasūtītājam ir, tiesības piemērot, PIL 63. panta pirmās daļas 

3.punktā paredzētās tiesības uz sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par 

līgumu, jo neparedzamu ārkārtas (ēkas lit. Nr.006 telpās Nr. 1,2,4,5,6,7,8,11 – ar 

ūdeni noplūdušas griestu virsmas) apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, 

kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot kādu no Publisko iepirkumu likumā 

paredzētajām procedūrām, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu;  

2) iepriekš norādītie neparedzamie ārkārtas apstākļi ir uzskatāmi par ārkārtas 

apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no pasūtītāja darbības, konstatējot, ka šie 

apstākļi pēc būtības ir pielīdzināmi force majeure situācijai, ko pasūtītājs nav 

spējis paredzēt, nedz arī jebkādā veidā tos ietekmēt vai novērst; 

3) iepirkuma komisija konstatē, ka tā ir ņēmusi vērā apsvērumus, ka nav pietiekami 

konstatēt faktu, ka laika trūkuma dēļ nav iespējams piemērot likumā noteiktās 

iepirkuma procedūras, bet pasūtītājam jāspēj pierādīt, ka attiecīgā situācija 

izveidojusies no pasūtītāja neatkarīgu un objektīvi neparedzamu apstākļu dēļ 

(Eiropas Kopienu tiesas 1992. gada 18. marta sprieduma lietā C-24/91 

Komisija/Spānija 13.punkts, 1993. gada 2. augusta sprieduma lietā C-107/92 

Komisija/Itālija 12.punkts); 

4) atsaucoties uz Eiropas Savienības tiesas (1992. gada 18. marta sprieduma lietā C-

24/91 Komisija/Spānija un 1993. gada 2. augusta sprieduma lietā C-107/92 

Komisija/Itālija), Iepirkumu uzraudzības birojs publiski pieejamās vadlīnijās 

sarunu procedūru piemērošanai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62.panta un 

63.pantam norādījis, ka par neparedzamiem ārkārtas apstākļiem uzskatāmi 

apstākļi, kuri iziet ārpus normālas ekonomiskās un sociālās situācijas robežām 

(piemēram, avārijas, dabas katastrofas) un kuru dēļ radusies neatliekama 

nepieciešamība veikt iepirkumus neparedzamo ārkārtas apstākļu izraisīto seku 

novēršanai. 

Piegādātāja 

noteikšana: 

Pamatojums piegādātāja izvēlei: 

1) lai nodrošinātu arhīva dokumentu saglabāšanu, tai skaitā Publisko iepirkumu likuma 2. 

panta 3.punktā noteikto mērķa sasniegšanu, tas ir - valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu 

izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, lūgts iesniegt un ir saņemts 

piedāvājums no SIA “TORENSBERG”, kuram ir: 

- ir pozitīva līdzšinējā sadarbības pieredze ar VSIA „Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” būvniecības pakalpojumu sniegšanā; 

- ir kvalificēti un atbilstoši sertificēti nozares speciālisti un resursi, lai nodrošinātu 

operatīvu un kvalitatīvu avārijas remontdarbu veikšanu saistībā ar jumta seguma avārijas 

stāvokli ēkā lit. Nr. 006, Aptiekas iela 1 k-7, Rīgā, lai novērstu situāciju, ka tiek bojāti 

arhīva dokumenti. 

Datums: 10.10.2016. 

Laiks: 13:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Evija Puķe 



 

 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Ivara Neļķe 

Sēdē piedalās: 

 

Komisijas sēdes dalībnieki 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas 

centrs” 

Vārds, Uzvārds, amats Piedalās Amats 

Evija Puķe, 

komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās 

Infrastruktūras attīstības un 

būvniecības departamenta vadītāja 

Aldis Ozols, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Būvdarbu vadības un pārraudzības 

nodaļas vadītājs 

Romāns Olimpijuks, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Galvenais speciālists ēku 

ekspluatācijas jautājumos 

Ivars Neļķe, 

komisijas sekretārs 
Piedalās 

Būvdarbu vadības un pārraudzības 

nodaļas tehniskais speciālists 

 

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

1. Par piegādātāja izvēli saistībā ar jumta avārijas remontdarbiem, novēršot operatīvi situāciju, ka tiek bojāti 

arhīva dokumenti. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  
Par piegādātāja izvēli saistībā ar jumta avārijas remontdarbiem, novēršot 

operatīvi situāciju, ka tiek bojāti arhīva dokumenti. 

 

Sēdes 

vadītājs/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Sēdes vadītājs informē, ka ir saņemts 10.10.2016. akts par jumta seguma avārijas 

stāvokli ēkā lit. Nr.006, Aptiekas iela 1 k-7, Rīga, virzot to izskatīšanai iepirkuma 

komisijai, tai skaitā, informējot, ka operatīvi ir apzināta informācija, par 

iespējamajiem preventīvajiem pasākumiem, lai novērstu ūdens noplūdi no jumta 

konstrukcijām, virzot izskatīšanai un apstiprināšanai iespējamā piegādātāja avārijas 

tāmi. 

 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

[1] piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piegādātājam SIA 

“TORENSBERG”, reģ. nr.40003831936, akceptējot avārijas remontdarbu 

veikšanu par kopējo līgumcenu 3 065,01 EUR bez pievienotā vērtības nodokļa.  

Komisijas sēdes beigas: 10.10.2016., plkst.13:50 

 

Pielikumā:  

1) 10.10.2016. Akts par jumta seguma avārijas stāvokli ēkā lit. Nr. 006, Aptiekas iela 1 l-7, Rīga. 

2) SIA “TORENSBERG” avārijas tāme. 

3) Izdruka no Elektroniskās iepirkumu sistēmas. 

 

Komisijas priekšsēdētāja __________________ /E. Puķe/ 
 (paraksts) 

 

Komisijas locekļi __________________/A. Ozols/ 
 (paraksts) 

  

 __________________/R. Olimpijuks/ 
 (paraksts) 

 

 

Komisijas sekretārs __________________/I. Neļķe/ 

 

 


