
 
IZRAKSTS  

 
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES  

PROTOKOLS Nr. 2 

Rīgā 

2016. gada 15. decembrī     

plkst.: 10.00 

 

I. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 

Pasūtītājs VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  

Rīkojums par  

iepirkuma komisijas izveidošanu 

 

2016. gada 29. novembra rīkojums Nr. 01-05/160 

Iepirkuma metode Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā 

Iepirkuma apraksts Īpašuma, speciālās tehnikas un civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas iepirkums 

Iepirkuma identifikācijas numurs RPNC/2016/25-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 15.12.2016. 

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

speciālās tehnikas un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas iepirkums” (ID Nr. 

RPNC/2016/25-inf.). Pēc iepazīšanās ar jautājumu un apspriešanās, iepirkuma komisija nolemj 

sniegt sekojošu atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu: 

 
Nr. 

p.k. 
Uzdotais  

jautājums 

1. Labdien. Rakstu saistībā ar izsludināto iepirkumu “Īpašuma, speciālās tehnikas un civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas iepirkums” ID Nr. RPNC/2016/25-inf. 

 

Lūdzu sniegt atbildi vai tuvākā gada laikā tiek plānoti remontcelniecības darbi, kuriem būtu nepieciešama 

būvatļauja? 

Nr. 

p.k. 
Atbilde  

uz jautājumu 

1. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu: 

 

Šobrīd vēl ir plānošanas procesā 2017. gada budžets un attiecīgi iepirkumu plāna vīzija. Atsevišķi projekti, kuriem 

būtu nepieciešama būvatļauja, ir atkarīga no ERAF finansējuma, kurš vēl nav piešķirts un minētais jautājums 

tikai valdības līmenī tiks skatīts 2017. gada otrajā ceturksnī. 
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Pēc apspriešanās un atklātas balsošanas iepirkuma komisijas locekļi vienbalsīgi balsojot 

“Par”, 

 

nolemj: 

1. Izvietot informāciju par iepirkumu “Īpašuma, speciālās tehnikas un civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas iepirkums” (ID. Nr. RPNC/2016/25-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) I. Minajeva; 

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 15. decembrī, plkst. 10.20. 

[…] 

 

 
IZRAKSTS PAREIZS 

Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja  

_____________________  

I. Trapiņa 

Rīgā, 15.12.2016. 

http://www.rpnc.lv/

