
 

 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 2 

Iepirkuma 

priekšmets: 

„Dabasgāzes iegāde” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2017/15-inf.) 

Rīkojums: 23.05.2017. rīkojums Nr. 01-05/82 par 

iepirkuma komisijas izveidošanu 

15.06.2017. rīkojums Nr. 01-05/94 par 

izmaiņām 23.05.2017. rīkojumā Nr. 

01-05/82 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

Datums: 29.06.2017. 

Laiks: 14:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Andris Žukovskis 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Dace Baltiņa 

 

Sēdē piedalās: 

 

Komisijas sēdes dalībnieki 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Andris Žukovskis, 

komisijas priekšsēdētājs 
Piedalās 

Saimnieciskā nodrošinājuma 

daļas vadītājs 

Valerijs Rjabuha, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Ēku ekspluatācijas nodaļas 

vadītājs 

Dace Baltiņa,  

komisijas locekle 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma departamenta 

projektu vadītāja 

Romāns Olimpijuks, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Galvenais ēku ekspluatācijas 

speciālists 

Ivars Neļķe, 

komisijas sekretārs  
Nepiedalās 

Būvdarbu vadības un 

pārraudzības nodaļas 

tehniskais speciālists 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumiem: 

1) Par iepirkuma dokumentācijas apstiprināšanu. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par iepirkuma dokumentācijas apstiprināšanu. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētājs/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemts pretendenta jautājums un 

virza to izskatīšanai iepirkuma komisijai.  

 

Pretendents: 

Saistībā ar plānoto dalību VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

izsludinātajā iepirkumā “Dabasgāzes iegāde”, id. Nr. RPNC/2017/15-inf., AS 

“Latvijas Gāze” lūdz apstiprināt, ka Finanšu piedāvājumā (nolikuma 3.pielikums) 

norādāmā Pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN) par 1 kWh neietver 

sistēmas pakalpojumus, t.i., pārvades, sadales un uzglabāšanas izmaksas un 



 

2 

akcīzes nodokli, kā arī šīs izmaksas netiek vērtētas izvērtējot iesniegtos 

piedāvājumus. Papildus lūdzam precizēt, kas jāietver, norādot Finanšu 

piedāvājuma formā prasīto Pretendenta piedāvāto dabasgāzes cenu (EUR bez PVN 

par 1 kWh? 

 

Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj: 

- sniegt skaidrojumu, ka saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto, 

piedāvātajā dabasgāzes iegādes cenā par 1 kWh jāietver - dabasgāzes 

piegādi, sistēmas pakalpojumus, rēķinu sagatavošanu un visas citas 

darbības, kas saistītas ar dabasgāzes tirdzniecību un ir izpildāmas saskaņā 

ar prasībām, kas noteiktas Nolikumā un tam pievienotajos pielikumos, un 

normatīvajos aktos. 

 
Sēdes beigas: 29.06.2017., plkst.14:30 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs: _______________/A. Žukovskis/ 

 

Komisijas locekļi: 

 _______________/V. Rjabuha/ 

 

 

 _______________/D. Baltiņa/ 

 

 

 _______________/R. Olimpijuks/ 
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