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Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumiem:
1) Par iepirkuma dokumentācijas apstiprināšanu.
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Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemts jautājums no pretendenta
un virza to izskatīšanai iepirkuma komisijai.
Pretendents:
[1] Jautājums par Nolikuma 2.4. punktu - "Iepirkuma līgumu paredzēts slēgt ar
vienu pretendentu, kurš iesniegs iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar
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cenu."
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Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot “Par” nolemj:
komisija
[1] Iepirkuma “VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” automašīnu
tehniskā apkope un remonts” (Id. Nr. RPNC/2016/16-inf.) nolikuma (turpmāk
– Nolikums) 2.4. punkts nosaka, ka Iepirkuma līgumu paredzēts slēgt ar vienu
pretendentu, kurš iesniegs iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar
viszemāko cenu. Nolikuma 5.1. punkts nosaka, ka Pretendentam jāiesniedz

finanšu piedāvājums atbilstoši Nolikuma 3. pielikumā pievienotajai formai,
norādot visus pasūtītājam piekrītošos maksājamos nodokļu un nodevu
maksājumus. Nolikuma 3. pielikumā pievienotā formā tiks vērtēta tabulas 7.
kolonnas kopējā summa, kuru savukārt katrai pozīcijai aprēķina pēc
formulas (3. kolonnas pozīcija * 5. kolonnas pozīcija) + (1 servisa stundas cena
* 6. kolonnas pozīcija). Proti, atbildot uz jautājumu, iepirkuma komisija
paskaidro, ka tiks vērtēta kopējā finanšu piedāvājuma cena atbilstoši
Nolikuma 3. pielikumā norādītajai formai.
Sēdes beigas: 09.08.2016., plkst.15:15.
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