Iepirkuma
priekšmets:
Pasūtītājs:
Iepirkuma
procedūra:
Datums:
Laiks:
Vieta:
Komisijas sēdi
vada:
Komisijas sēdi
protokolē:

IZRAKSTS
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 2
22.09.2017.
rīkojums
Pārtikas produktu piegāde ISAC
Nr.01-05/141
par
iepirkuma
“Vecpiebalga” vajadzībām”
komisijas
izveidošanu
un
Rīkojums:
(iepirkuma identifikācijas Nr.
05.10.2017.
rīkojums
Nr.01RPNC/2017/04)
05/153 par izmaiņām iepirkuma
komisijas satāvā
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Atklāts konkurss
23.10.2017.
11:00
Rīga, Tvaika iela 2
Evija Puķe
Dace Baltiņa

Sēdē piedalās:
Komisijas sastāvs
Vārds, Uzvārds, statuss
Piedalās
Inese Zārdiņa
Nepiedalās
komisijas priekšsēdētāja

VSIA „Rīgas
psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”

Evija Puķe,
komisijas priekšsēdētājas vietniece

Piedalās

Sandra Igenberga,
komisijas locekle

Piedalās

Ingrida Trapiņa,
komisijas locekle

Piedalās

Dace Baltiņa,
komisijas sekretāre

Piedalās

Amats
ISAC “Vecpiebalga” vadītāja

Attīstības
un
iepirkumu
nodrošinājuma departamenta
vadītāja
Psihiatriskās
palīdzības
dienesta galvenā medicīnas
māsa
Saimnieciski tehniskās vadības
un grāmatvedības uzskaites
departamenta vadītāja.
Attīstības
un
iepirkumu
nodrošinājuma departamenta
projekta vadītāja
sēdi un informē par dienas kārtības

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece atklāj iepirkuma komisijas
jautājumiem:
1) par pretendenta uzdoto jautājumu.
Nr.
Ziņo/ nolemj/
Risināmais jautājums
p.k
jautā
1.
Par pretendenta uzdoto jautājumu
Iepirkuma
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece informē, ka ir saņemts pretendenta
komisijas
jautājums un virza tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.
priekšsēdētājas
vietniece/
Pretendents:
iepirkuma
(1) Tehniskā specifikācijā iepirkumam “Pārtikas produktu piegāde, ID
komisija
Nr.RPNC/2017/04, 8.daļā “SVAIGI DĀRZEŅI, KARTUPEĻI UN AUGĻI”
nav norādīts produkta nosaukums 9.pozīcijai.

Iepirkuma komisija, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj precizēt tehniskās
specifikācijas 8.daļas 9.pozīcijā norādīto informāciju (skatīt tabulu).

marts maijs

9

Sarkanie
redīsi
jūnijs augusts

Veseli, svaigi,
nesavītuši, tīri,
bez lapām,
stingru,
kraukšķīgu vidu,
bez lieka
mitruma, bez
kaitēkļiem, bez
bojājumiem, ar
blīvu struktūru,
šķirnei
raksturīgu formu
un krāsu,
diametrā 3-5 cm,
bez zemes
piejaukuma

100

kg

līdz 10
kg

Sēdes beigas: 23.10.2017., plkst. 11:30

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:

_______________/E. Puķe/

Komisijas locekles:
_______________/S. Igenberga/
_______________/I. Trapiņa/

Komisijas sekretāre

_______________/D. Baltiņa/

14
dienas

100

1x
nedēļā

+2 līdz
+6

