
 

 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 3  

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: 11.10.2018. 

Laiks: 13.00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Aldis Ozols 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Dace Baltiņa 

Sēdē piedalās: 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Evija Puķe, 

komisijas priekšsēdētāja  

Attaisnojošu 

iemeslu dēļ 

nepiedalās 

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 priekšsēdētājas vietnieks 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 

priekšsēdētājas 

vietnieks/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vietnieks informē, ka ir saņemti jautājumi un 

virza tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.  

Pretendents:  

1. Pamatojoties uz to, ka objekta apsekošanas laikā Pasūtītāja pārstāvis 

apstiprināja, ka būvdarbu veikšanas procesā tiks izbūvēti inženiertīkli, bet 

nolikuma 1.pielikumā “BŪVDARBI” par inženiertīkliem nekas nav minēts, 

lūdzam Pasūtītāju apliecināt/noliegt, ka Pretendentam būvdarbos ir jāiekļauj 

arī inženiertīklu izbūves izmaksas, saskaņā ar projektēšanas nosacījumos 



minētajiem inženiertīkliem? 

2. Lūdzam precizēt Nolikuma 3.4.17.punktu: lai nerastos domstarpības lūdzam 

norādīt, kas Pasūtītāja izpratnē ir līdzīgs objekts? Vai tam ir noteikta 

grupa/funkcija? Vai jaunbūve un pārbūve ir uzskatāma par līdzīgu objektu? 

3. Lūdzam norādīt telpu augstumu, lai korekti sastādītu cenu piedāvājumu? 

4. Vai pieredzes apliecināšanai jānorāda objekti par pēdējiem 3 gadiem gan 

būvdarbos, gan projektēšanas darbos? 

5. Lūdzam precizēt:  

• santehnisko ierīču skaitu; 

• jauno logu skaitu; 

• jauno durvju skaitu; 

• moduļtipa piekargriestu 600 x 600 apjomu; 

• sienu apdares (flīzes, krāsas) apjomus. 

 

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

skaidrojumu, norādot, ka: 

1. Būvdarbi jāveic atbilstoši tehniskās specifikācijas projektēšanas darbu 

aprakstam izstrādātajai apliecinājuma kartei, tai skaitā iekšējo inženiertīklu 

pārbūve nepieciešamajā apjomā.  

2. Par līdzīgu objektu tiek uzskatīts objekts, kurš realizēts par summu, kas nav 

mazāka par pretendenta piedāvāto cenu un kura sastāvā veikti inženiertīklu 

(tai skaitā, elektroietaišu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, apkures un 

ventilācijas tīklu) būvdarbi (atjaunošana, pārbūve vai jaunbūve).  

3. Telpu augstumu mērījumus, nepieciešamības gadījumā, pretendents var veikt 

objekta apskates laikā. 

4. Tiks vērtēta pretendenta pieredze būvdarbos, atbilstoši pretendenta pieredzes 

aprakstam (Nolikuma 4.pielikums) un pievienotajām atsauksmēm. 

Projektēšanas darbu veikšanai, pretendentam jānodrošina personāls atbilstoši 

nolikuma 3.4.3. - 3.4.8.punkta nosacījumiem. 

5. Būvdarbu apjomi un tāmes jāiekļauj apliecinājuma kartes sastāvā, 

apliecinājuma karte jāizstrādā atbilstoši tehniskai specifikācijai. Vēlamā telpu 

plānojuma skice pievienota tehniskās specifikācijas pielikumā, tā var tikt 

precizēta projektēšanas gaitā. Gadījumā, ja, veicot tehnisko apsekošanu, tiek 

secināts, ka nepieciešamas izmaiņas piedāvātajā plānojumā, jāizstrādā cits, 

telpu programmai atbilstošs plānojums. Ņemot vērā iepriekš minēto, darbu 

apjomi šobrīd netiks precizēti. 

Sēdes beigas: 11.10.2018., plkst.13:30. 

 

Pielikumā: e-pasta vēstule – pretendenta uzdotie jautājumi. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks _______________/A. Ozols/ 

 

Komisijas locekļi 

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

 

Komisijas sekretāre _______________/D. Baltiņa/


