
 

 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2 

Iepirkuma 

priekšmets: 

Apliecinājuma kartes izstrāde, 

autoruzraudzība un atjaunošanas darbi ēkā 

Nr.1 (ēkas kadastra Nr.01000160053001) 

Aptiekas ielā 1 k-3, Rīgā (1.stāva daļa 

aptiekas un Narkoloģijas dienesta 

vajadzībām) 

(ID Nr. RPNC/2018/35) 

Rīkojums: 28.09.2018. rīkojums Nr. 01-

05/143 

 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Atklāts konkurss 

Datums: 10.10.2018. 

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 

Aldis Ozols 

komisijas priekšsēdētājas 

vietnieks 

Piedalās 
Būvdarbu vadības un pārraudzības 

nodaļas vadītājs 

Ingrida Trapiņa, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Saimnieciski tehniskās vadības un 

grāmatvedības uzskaites departamenta 

vadītāja 

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:  

1. Vai tabulā obligāti ir jānorāda speciālista personas kodi? 

2. Ko nozīmē “sertifikāta nosaukums”- sertifikāta sfēra, specialitāte? 

3. Vai par katru speciālistu, kurš nav pretendenta nodarbinātā persona, ir 

jāaizpilda atsevišķs pielikums? 

4. Vai ir iespējams saņemt darba apjomus excel formātā? 

5. Vai ir iespējams saņemt skici dwg formātā? 



 

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

skaidrojumu, norādot, ka: 

1. Tabulā personas kods nav jānorāda obligāti. 

2. “Sertifikāta nosaukums” nozīmē – sertifikāta sfēra/joma. 

3. Par katru speciālistu, kurš nav pretendenta nodarbinātā persona, nav 

jāaizpilda atsevišķs pielikums, bet papildus jānorāda, ka attiecīgais speciālists 

tiks piesaistīts. 

4. Atbilstoši tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) 3.9.punktam 

būvdarbu apjomi un tāmes jāiekļauj apliecinājuma kartes sastāvā. Atbilstoši 

tehniskās specifikācijas 11.1.punktam - darbu un izmaksu tāme jāizstrādā 

atbilstoši 03.05.2017. MK noteikumu Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 501–17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” nosacījumiem 

un tā iesniedzama digitālā datu nesējā. Būvdarbu apjomus un tāmes 

izstrādā/sagatavo pretendents. 

5. Skice dwg formātā iepirkuma dokumentācijai netiks pievienota, jāizmanto pdf 

formātā pievienotā skice. 
Sēdes beigas: 10.10.2018., plkst.10:30. 

 

Pielikumā: e-pasta vēstules – pretendenta uzdotie jautājumi. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja   _______________/E. Puķe/ 

 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks _______________/A. Ozols/ 

 

Komisijas locekļi 

    _______________/I. Trapiņa/ 
     
 _________________/D. Baltiņa/ 
 

 

Komisijas sekretāre _______________/D. Baltiņa/


