
 
IZRAKSTS 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 2 

Iepirkuma 

priekšmets: 

 “Ķīmisko reaģentu un laboratorijas 

piederumu piegāde”  

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2017/06) 

Rīkojums: 

01.12.2017. rīkojum Nr.01-05/180 

par iepirkuma komisijas 

izveidošanu  

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Atklāts konkurss 

Datums: 12.12.2017. 

Laiks: 9:30 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Astrīda Stirna 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Dace Baltiņa 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Astrīda Stirna 

komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās 

Narkoloģiskās palīdzības 

dienesta vadītāja 

Ira Aleksandrjana, 

komisijas priekšsēdētājas vietniece 
Piedalās 

Alkohola, narkotisko vielu un 

psihotropo vielu reibuma 

ekspertīzes nodaļas vadītāja 

Tatjana Hodasēviča, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Ķīmiski toksikoloģiskās 

laboratorijas vadītāja – tiesu 

eksperte 

Evija Puķe, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Attīstības un iepirkuma 

nodrošinājuma departamenta 

vadītāja 

Ināra Gricūne, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Ekonomikas un tiesiskā 

nodrošinājuma departamenta 

vecākā ekonomiste 

Dace Baltiņa, 

 komisijas sekretāre 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma departamenta 

projekta vadītāja 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības 

jautājumiem: 

1) par pretendenta uzdoto jautājumu un grozījumiem iepirkuma dokumentācijā. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par pretendenta uzdoto jautājumu 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētāja/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece informē, ka ir saņemts pretendenta 

jautājums un virza tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.  

 

Pretendents: 

(1) Jautājums par iepirkuma ID Nr .RPNC/2017/06 2. daļas 14. pozīciju. Vai 

variet iedot Merck kataloga Nr., lai varētu saprast, kāda prece ir 



 

 

nepieciešama.. 

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj precizēt iepirkuma 

tehnisko – finanšu piedāvājumu (Nolikuma 1. pielikums):  

• izteikt iepirkuma 2. daļas 14. rindu šādā redakcijā – “Atomizer, stikla, 

50ML, Merck”; 

• papildināt tehnisko – finanšu piedāvājumu, norādot, ka - visiem 

tehniskajā specifikācijā minētajiem konkrētas izcelsmes materiāliem, 

izstrādājumiem un standartiem var tikt piedāvāti ekvivalenti, ja tiek 

sasniegti norādītie tehnoloģiskie rādītāji. 
Sēdes beigas: 12.12.2017., plkst. 10:00 

 

Komisijas priekšsēdētāja:  _______________/A. Stirna/ 

 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece             _______________/I. Aleksandrjana/ 

 

 

Komisijas locekļi: 

_______________/T. Hodaseviča/ 

 

_______________/E. Puķe/ 

 

_______________/I. Gricūne/ 
 

 

Komisijas sekretāre _______________/D. Baltiņa/ 

 


