
 
IZRAKSTS 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 4 

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: 16.05.2018. 

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 
Piedalās 

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 – izskatot atklāta konkursa ‘Ekas energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi Tvaika ielā 2, Rīgā” ar ID Nr. RPNC/2018/7 nolikumu un tā pielikumus 

mums ir radušās neskaidrības. 

Lūdzam precizēt Nolikuma 3.3.3.punktā atrunāto līguma/nolikuma punktu, uz kā 

pamata piedāvājuma iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts. 



 

 

Kā arī precizēt Nolikuma 3.3.6.1. apakšpunktā minēto nolikuma atsauces punktu, kur 

norādīts piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš. 

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

1. Nolikuma 3.3.3. punktu izteikt sekojošā redakcijā – “piedāvājuma 

nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) 

kalendārās dienas, skaitot no 1.9.1. punktā norādītās piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa dienas, bet tas var tikt pagarināts, ievērojot Nolikuma 

2.1.5. punktā atrunāto.”; 

2. Nolikuma 3.3.6.1. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā – “ir beidzies 

Nolikuma 3.3.3. punktā minētais piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības 

termiņš”. 

 
Sēdes beigas:16.05.2018., plkst.11:00. 

 

Pielikumā: vēstule ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja:   _______________/E. Puķe/ 

 

Komisijas locekļi: 

    _______________/I.Trapiņa/ 

 

    _______________/A.Ozols/ 

 

 ________________ / R.Olimpijuks/ 

 

 _________________/D.Baltiņa/ 

 

 

 

 
Komisijas sekretāre _______________/D. Baltiņa/


