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VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.3
“Apsardzes pakalpojumu iepirkums”
Rīkojums: 05.01.2017. rīkojums Nr. 01-05/3
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identifikācijas
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RPNC/2017/1-B)
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rīkojumā Nr. 01-05/3
20.02.2017. rīkojums Nr. 01-05/23
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05.01.2017.
rīkojumā Nr. 01-05/3
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma 8. panta septīto daļu
22.02.2017.
9:00
Rīga, Tvaika iela 2
Andris Žukovskis
Ivars Neļķe
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Komisijas sastāvs
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Piedalās
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Piedalās
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komisijas locekle
psihiatrijas un
projekta vadītāja
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Evija Puķe,
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un
Ivars Neļķe,
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nodaļas
komisijas sekretārs
tehniskais speciālists
Iepirkuma komisijas vadītājs atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumiem:
1) Par pretendenta jautājumiem un grozījumiem iepirkuma dokumentācijā.
Nr.
Ziņo/ nolemj/
Risināmais jautājums
p.k
jautā
1.
Par pretendenta jautājumiem un grozījumiem iepirkuma dokumentācijā.
Iepirkuma komisijas vadītājs informē, ka ir saņemti pretendenta jautājumi un virza
tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.
Iepirkuma
komisijas
Pretendents:
vadītājs/
[1] Jūsu protokola ir sniegtas atbildes, konkrēti par 4 punktu:
iepirkuma
(4) jāveic uzraudzība stāvokļa novērtēšana un reaģēšana uz trauksmes signāliem..
komisija
Jautajums -Vai Pasūtītājs nodrošinās Izpildītāju ar visu tehnisko sistēmu (video,
piekļuves sistēmu, apsardzes sistēmu ) administratora parolēm? Iepriekšējos
iepirkumos Izpildītājiem ir radušās problēmas kvalitatīvi apkalpot Jūsu sistēmas, jo

iepriekš apkalpojušās firmas šos kodus neizsniedza. Un vai šie uzturēšanas,
novērtēšanas darbi tiks apmaksāti atsevišķi?
[2] Vai Pretendents uz punkta 4.2.7. drīkst uzrakstīt apliecinājumu, ka uzvaras
gadījumā, līdz līguma izpildes uzsākšanai, iesniegs sanitāro grāmatiņu fotokopijas
un apmācības dokumentu kopijas darbam ar kases aparātiem?
Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:
[1] pretendentam nav jāveic tehnisko sistēmu apkope un remonts. Ar
uzraudzību ir domāta sistēmu darbības traucējumu un bojājumu konstatācija,
informēšana par atklātajiem bojājumiem.
[2] pretendentam ir jāievēro Nolikuma 4.2.7.pk. noteiktais, t.i. “..[..]
Apliecinājumam jāpievieno Iekšlietu ministrijas Apsardzes darbības
kvalifikācijas komisijas izsniegts apsardzes sertifikāts darbiniekiem, kuri veiks
apsardzes pakalpojumu (apliecināta kopija), iesaistītā personāla sanitāro
grāmatiņu fotokopijas, kā arī atļaujas/apmācības dokumenta kopijas darbam
ar pretendenta kases aparātu.”
Sēdes beigas: 22.02.2017., plkst.9:30.

Pielikumā:
1) pretendenta jautājumi.
Komisijas priekšsēdētājs:

_______________/A. Žukovskis/

Komisijas locekļi:
_______________/E. Puķe/
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Komisijas sekretārs

_______________/I. Neļķe/

