
 
 

 

IZRAKSTS 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 2 

Iepirkuma 

priekšmets: 

Tehniskā aprīkojuma piegāde VSIA 

“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” struktūrvienībām (iepirkuma 

identifikācijas Nr. RPNC/2018/15) 

Rīkojums: 09.05.2018. rīkojums Nr. 01-05/75 

par iepirkuma komisijas 

izveidošanu 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

Datums: 07.06.2018. 

Laiks: 14:00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Iveta Ķiece 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Dace Baltiņa 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Iveta Ķiece, 

komisijas priekšsēdētāja 
Piedalās 

Psihiatriskās palīdzības dienesta 

vadītāja 

Sandra Igenberga, 

komisijas priekšsēdētājas 

vietniece 

Piedalās 
Psihiatriskās palīdzības dienesta 

galvenā medicīnas māsa 

Elita Meļķe, 

komisijas locekle 

Attaisnojoša 

iemesla dēļ 

nepiedalās 

Psihiatriskās palīdzības dienesta 17. 

nodaļas vecākā medicīnas māsa 

Andris Žukovskis, 

komisijas loceklis 
Piedalās 

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas 

vadītājs 

Dace Baltiņa, 

 komisijas sekretāre 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma departamenta projekta 

vadītāja 

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

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 saņemti pretendenta jautājumi un 

virza tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.  

 

Pretendents: 

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” iepirkuma “Speciālā darba 

apģērba iegāde ārstniecības personālam”, ID Nr. RPNC/2018/13 tehniskajā 

specifikācijā ir prasīts kopā ar piedāvājumu iesniegt: 

1) vidēja izmēra 1 (viens) apģērba eksemplāru; 

2) 30 x 30 cm auduma paraugu (krāsu (toņu) paraugam); 



 

 

3) katras preces vairākus vizuālos risinājumus (preču katalogus), lai personāls 

varētu izvēlēties sev atbilstošākos darba apģērba modeļus. 

Vai drīkst iesniegt 1 (viens) apģērba eksemplāra paraugu citā krāsā, t.i., pozīcijai 

Nr.4 iesniegt apģērba paraugu baltā krāsā ar krāsainu zīmējumu nevis 

pasteļtoņos, kā norādīts specifikācijā, bet auduma paraugus 30 x 30 cm iesniegt 

pieejamās pasteļtoņu krāsās, kā tas ir prasīts specifikācijā? 

 

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

skaidrojumu, norādot, ka: 

- vidēja izmēra 1 (viens) apģērba eksemplāra paraugu var iesniegt citā 

krāsā (nevis pasteļtoņos kā norādīts specifikācijā), bet iesniegtajam 

paraugam ir jābūt šūtam no vienkrāsaina auduma. 

Sēdes beigas: 07.06.2018., plkst. 14:30 

 

 

Pielikumā: pretendenta vēstule un e-pasta vēstules. 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  _______________/I. Ķiece/ 

 

 

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:  _______________/S. Igenberga/ 

 

 

Komisijas loceklis:                              _______________/A. Žukovskis/ 

 
 

 

 

Komisijas sekretāre _______________/D. Baltiņa/ 

 

 
 


