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VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.3
Rīkojums: 23.05.2017. rīkojums Nr. 01-05/82 par
„Dabasgāzes iegāde”
(iepirkuma
identifikācijas
Nr.
iepirkuma komisijas izveidošanu
RPNC/2017/10-inf.)
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
14.06.2017.
12:15
Rīga, Tvaika iela 2
Andris Žukovskis
Ivars Neļķe

Sēdē piedalās:

VSIA „Rīgas
psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”

Komisijas sēdes dalībnieki
Vārds, Uzvārds, statuss
Piedalās
Andris Žukovskis,
Piedalās
komisijas priekšsēdētājs
Valerijs Rjabuha,
Piedalās
komisijas loceklis
Evija Puķe,
komisijas locekle

Piedalās

Ivars Neļķe,
komisijas sekretārs

Piedalās

Amats
Saimnieciskā nodrošinājuma
daļas vadītājs
Ēku ekspluatācijas nodaļas
vadītājs
Attīstības un iepirkumu
nodrošinājuma departamenta
vadītāja
Būvdarbu vadības un
pārraudzības nodaļas
tehniskais speciālists

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumiem:
1) Par atbildes sniegšanu un pretendenta uzdoto jautājumu.
Nr.
Ziņo/ nolemj/
Risināmais jautājums
p.k
jautā
1.
Par atbildes sniegšanu un pretendenta uzdoto jautājumu.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemts pretendenta jautājums un
virza to izskatīšanai iepirkuma komisijai.
Pretendents:
Iepirkuma
komisijas
priekšsēdētājs/
iepirkuma
komisija

finanšu piedāvājumā prasīts norādīt cenu par 1m3, kas ir nekorekti - turpmāk no
01.07.2017. norēķins notiks tikai par kilovatstundām (kWh), tāpēc tirgotāji nevar
Jums iesniegt cenu piedāvājumu.
piedāvāta cena jānorāda ne vairāk kā 2 ciparus aiz komata - cena jānorāda 5
ciparus aiz komata, jo dabasgāzes regulētie tarifi arī ir noteikti ar 5 cipariem aiz
komata.
nav konkrēti norādīts, kas jāiekļauj piedāvājuma cenā - lūgums minēt, ka
piedāvājuma cenā nav/ir jāiekļauj sistēmas pakalpojumi.

Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”:
1) Atzīt apstākļus uz kuriem norāda pretendents par pamatotiem, lai
veiktu grozījumus iepirkuma dokumentācijā;
2) Sakarā ar nepieciešamību būtiski grozīt iepirkuma dokumentāciju
komisija konstatē, ka objektīvu apstākļu dēļ, iepirkuma procedūra ir
pārtraucama.
Sēdes beigas: 14.06.2017., plkst.12:45.

Pielikumā:
1) Pretendenta e-pasta vēstules izdruka uz 1 lapas

Komisijas priekšsēdētājs:

_______________/A. Žukovskis/

Komisijas locekļi:
_______________/V. Rjabuha/
_______________/E. Puķe/
Komisijas sekretārs

_______________/I. Neļķe/
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