
 

 

 

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 3 

Iepirkuma 

priekšmets: 

“Telekomunikāciju pakalpojumi” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. 

RPNC/2018/40) 

Rīkojums

: 

17.10.2018. rīkojums Nr. 01-05/155 

 

Pasūtītājs: VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma 

procedūra: 
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

Datums: 04.12.2018. 

Laiks: 13.00 

Vieta: Rīga, Tvaika iela 2 

Komisijas sēdi 

vada: 
Mārtiņš Logins 

Komisijas sēdi 

protokolē: 
Dace Baltiņa 

Sēdē piedalās: 

Komisijas sastāvs 

VSIA „Rīgas 

psihiatrijas un 

narkoloģijas 

centrs” 

Vārds, Uzvārds, statuss Piedalās Amats 

Mārtiņš Logins, 

komisijas priekšsēdētājs  
Piedalās 

Informācijas tehnoloģiju un sakaru 

daļas vadītājs 

Ingrida Trapiņa, 

komisijas priekšsēdētāja 

vietniece 

Piedalās 

Saimnieciski tehniskās vadības un 

grāmatvedības uzskaites 

departamenta vadītāja 

Evija Puķe, 

komisijas locekle 
Piedalās 

Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma 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 priekšsēdētājs atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumu: 

1) par pretendenta iesniegto vēstuli par iepirkuma procedūras nolikumu. 

Nr. 

p.k 

Ziņo/ nolemj/ 

jautā 
Risināmais jautājums 

1.  Par pretendenta iesniegto vēstuli par iepirkuma procedūras nolikumu. 

 

Iepirkuma 

komisijas 

priekšsēdētājs/ 

iepirkuma 

komisija 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemta pretendenta 

vēstule par iepirkuma procedūras dokumentāciju un virza to izskatīšanai 

iepirkuma komisijai.  

Pretendents:  

Paldies par sniegto atbildi, taču uzskatām, ka nav sniegta atbilde pēc būtības jo: 

1) nav skaidrs, kā un kādus riskus šādi mazināsiet, jo tiks uzstādītas papildus tīkla 

aktīvās iekārtas un risks kādai no tām izbeigties kļūst lielāks. Elektrobojājuma 

gadījumā - nestrādās ne viens, ne otrs pieslēgums; 

2) nav skaidrs, kā šāda prasība var garantēt servisa uzlabošanu un kopumā - ko jūs 

domājat ar šo jēdzienu "pakalpojuma servisa uzlabošana"?; 

3) datu pārraides kanālus iespējams veidot un nodalīt jau esošā pieslēguma līmenī, 



izmantojot maršrutētāja iespējas. 

Lūdzam sniegt skaidrojumus uz šiem jautājumiem.  

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

skaidrojumu, norādot, ka: 

1) risku mazināšana saistīta ar neatkarīgu sakaru kanālu izveidi. Katram no 

šiem pakalpojumiem (interneta pieslēgums un balss telefonija) ir savs 

neatkarīgs iepirkums, un nebūtu pieļaujama situācija, kurā kāds no tiem 

būtu atkarīgs no otra. Piemērs – interneta atteices gadījumā mums jāvar 

sazvanīt tā piegādātājs, tātad tam ir nepieciešams cits sakaru kanāls; 

2) servisa uzlabošana saistīta ar katra piegādātāja atbildības nodalīšanu 

savam pakalpojumam – viena pakalpojuma sniedzējs nedrīkstētu 

atsaukties uz otru sava pakalpojuma nesniegšanas gadījumā; 

3) tāds ir izvēlētais risinājums, kas atzīts par atbilstošu pasūtītāja 

vajadzībām.  

Sēdes beigas: 04.12.2018., pulksten 13.30. 

 

Pielikumā: pretendenta vēstule. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs   _______________/M. Logins/ 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece  _______________/I. Trapiņa/ 

 

 

Komisijas locekļi: 

    _______________/E. Puķe/ 

 

    _______________/D. Baltiņa/ 
  

 

 

 

Komisijas sekretāre _______________/D.Baltiņa/ 


