
 
IZRAKSTS 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 6 

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: 19.06.2018. 

Laiks: 14.00 

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 uzdoto jautājumu. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par pretendenta uzdoto jautājumu 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētāja/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka ir saņemts jautājums un virza to 

izskatīšanai iepirkuma komisijai.  

 

Pretendents:  

 

Lūdzam precizēt UAS sadaļas darbu apjomus, jo izvērtējot būvprojekta risinājumus 

konstatējam, ka nav paredzēts pietiekošs plašu skats, kā arī 2680m nedegošā kabeļa 

nepietiks montāžai. 

 



 

 

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

skaidrojumu, norādot, ka: 

- pārmērot kabeļu apjomus uzskatam, ka tas ir pietiekošs. Papildus informējam, 

ka garumā nav ieskaitītas lieka kabeļu montāžas rezerves vai atgriezumi. Šo 

apjomu katrai montāžas organizācijai jānosaka individuāli un šī sadaļa tieši 

nav attiecināma uz Pasūtītāja izmaksām; 

- atbildi par plašu skaitu skatīt 27.04.2018. protokolā Nr.2. 

Sēdes beigas: 19.06.2018., plkst.15.00. 

 

Pielikumā: vēstule ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem. 

 

Komisijas priekšsēdētāja:   _______________/E. Puķe/ 

 

Komisijas locekļi: 

    ________________/I. Trapiņa/ 

 

    ________________/A. Ozols/ 

 

 ________________ / R. Olimpijuks/ 

 

 ________________/D. Baltiņa/ 

 

 

 
Komisijas sekretāre _______________/D. Baltiņa/


