
 
IZRAKSTS 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 3 

Iepirkuma 

priekšmets: 

“Ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi  

Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2018/7) 

Rīkojums: 26.03.2018. rīkojums Nr. 01-05/51  

 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Atklāts konkurss 

Datums: 07.05.2018. 

Laiks: 10.00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Evija Puķe 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Dace Baltiņa 

Sēdē piedalās: 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Evija Puķe, 

komisijas priekšsēdētāja  
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma 

departamenta vadītāja 

Ingrida Trapiņa, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Saimnieciski tehniskās vadības un 

grāmatvedības uzskaites departamenta 

vadītāja 

Aldis Ozols 

komisijas loceklis 

Attaisnojoša 

iemesla dēļ 

nepiedalās  

Būvdarbu vadības un pārraudzības 

nodaļas vadītājs 

Romāns Olimpijuks 

komisijas loceklis 
Piedalās Galvenais ēku ekspluatācijas speciālists 

Dace Baltiņa, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma 

departamenta projektu vadītāja 

Dace Baltiņa 

komisijas sekretāre  
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma 

departamenta projektu vadītāja 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumu: 

1) par pretendenta uzdotajiem jautājumiem. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par pretendenta uzdotajiem jautājumiem 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētāja/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka ir saņemti jautājumi un virza tos 

izskatīšanai iepirkuma komisijai.  

 

Pretendents - izstrādājot piedāvājumu atklātam konkursam "Ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi Tvaika ielā 2, Rīgā (lit.Nr.056)", ID Nr. RPNC/2018/7, 

radušies sekojoši jautājumi par UAS: 

1. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas paneļa atkārtotājs sarga telpā ir pieslēgts ar 

FTP ielas kabeli, bet atbilstoši normatīvajām prasībām pieslēgums jāveic ar 



 

 

ugunsdrošo kabeli. Lūdzam koriģēt apjomus. 

2. Paskaidrojuma rakstā - "Kabeļus instalēt slēpti ēkas konstrukcijās, pirms tam 

ievietojot caurulēs. Kabeļu montāža bez ievietošanas aizsargcaurulēs, kā arī 

atklātā veidā nav pieļaujama". Vai liekot kabeļus caurulē aiz piekārtiem griestiem 

skaitās - instalēt slēpti ēkas konstrukcijās, vai to visu jāiestrādā? 

3. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas sistēmai paredzētais FTP kabelis (ar zaļu 

krāsu) pirmā stāva plānā iet uz stāvvadu, bet pārējos stāvos nav atzīmēts. Vai tas 

tomēr kaut kur pieslēdzams? 

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

1. Nav ugunsdrošu kabeļu, kas spētu ilgstoši izturēt mitruma ietekmi. Līdz ar 

to ārtelpu montāžai pielieto kabeļus, kas tiek paredzēti guldīt gruntī vai 

kanalizācijā. 

2. Aiz piekārtiem griestiem pietiek, ka kabeļus instalē caurulēs. 

3. Tas nav FTP kabelis, bet norāda trasi vairāku cilpu kabeļiem (skat.  zemāk). 

 

 

 
Sēdes beigas: 07.05.2018., plkst.11:00. 

 

Pielikumā: e-pasta vēstule ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja:   _______________/E. Puķe/ 

 

Komisijas locekļi: 

     _______________/I. Trapiņa/ 

 

     ________________ /R. Olimpijuks/ 

 

  _________________/D. Baltiņa/ 

 

 

 
Komisijas sekretāre _______________/D. Baltiņa/


