
 

 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

Iepirkuma 

priekšmets: 
„Būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrāde un saskaņošana nožogojuma 

nojaukšanai, atjaunošanai un 

nomaiņai Tvaika ielā 2, Rīgā” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2017/16-inf.) 

Rīkojums: 21.06.2017. rīkojums Nr. 01-05/99 par 

iepirkuma komisijas izveidošanu 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Publisko iepirkumu likuma 9.

 
panta kārtībā 

Datums: 29.08.2017. 

Laiks: 11:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Aldis Ozols 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Ivars Neļķe 

 

Sēdē piedalās: 

 

Komisijas sēdes dalībnieki 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Aldis Ozols, 

komisijas priekšsēdētājs 
Piedalās 

Būvdarbu vadības un 

pārraudzības nodaļas vadītājs 

Evija Puķe,  

komisijas locekle 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma departamenta 

vadītāja 

Ingrida Trapiņa Piedalās 

Saimnieciski tehniskās 

vadības un grāmatvedības 

uzskaites departamenta 

vadītāja 

Ivars Neļķe, 

komisijas sekretārs  
Piedalās 

Būvdarbu vadības un 

pārraudzības nodaļas 

tehniskais speciālists 

 

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

1) Par pretendenta uzdotajiem jautājumiem. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par iepirkuma dokumentācijas apstiprināšanu. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētājs/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemti jautājumi no 

pretendenta: 

1. ja ir iespējams atsūtīt topogrāfisko plānu dwg formātā 

2. precizēt iepirkuma 5.4. punktu: ,,Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir 

pieredze vismaz trīs līdzīgu objektu realizācijā par summu, kas nav mazāka par 

Pretendenta piedāvāto cenu”.  

Jautājums: Pretendenta pieredzei ir jābūt  Būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrāde un saskaņošana VAI demontāžas projekti, t.sk. žogs. 
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3. iepirkuma 5.6.3. punkts: ,,tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievērojot 

2.pielikuma prasības un, 3.pielikuma formu. Tehniskais piedāvājums ir 

jāsagatavo atbilstoši LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, 

jāiesniedz minētie dati arī CD formātā.” 

Jautājums: saskaņā ar kuru LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 

pielikumu sagatavot Tehnisko piedāvājumu? 

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

sekojošas atbildes: 

1. Topogrāfiskais plāns dwg formātā tiks nosūtīts pretendentam ar kuru, 

pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, tiks noslēgts līgums par 

būvniecības ieceres dokuementācijas izstrādi. 

2. Kā atbilstoša pieredze vismaz trīs līdzīgu objektu realizācijā tiks atzīta 

izstrādāta un noteiktā kārtībā saskaņota būvniecības ieceres dokumentācija 

(paskaidrojuma raksts vai būvprojekts), kas realizēta par summu, kas nav 

mazāka par Pretendenta piedāvāto cenu. 

3. Komsija informē, ka CD formātā, atbilstoši LBN 501-17 „Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība”  prasībām, izstrādāta kontroltāme būs jāiesniedz pēc 

būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes. 
Sēdes beigas: 29.08.2017., plkst.11:30. 

 

Pielikumā: 

1) E-pasta izdrukas uz 2 lapām 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs: _______________/A. Ozols/ 

 

Komisijas locekļi: 

 _______________/E.Puķe/ 

 

 

 _______________/I. Trapiņa/ 

 

 
Komisijas sekretārs _______________/I. Neļķe/ 


