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

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 3
Aprīkojuma piegāde 10. nodaļas un Rīkojums: 04.01.2018. rīkojums Nr. 01-05/3
aptiekas vajadzībām Aptiekas ielā 1 k-3,
par
iepirkuma
komisijas
Rīgā (iepirkuma identifikācijas Nr.
izveidošanu
RPNC/2017/27-inf.)
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
10.01.2018.
11:00
Rīga, Tvaika iela 2
Iveta Ķiece
Dace Baltiņa

Sēdē piedalās:
Komisijas sastāvs
Vārds, Uzvārds, statuss
Iveta Ķiece,
komisijas priekšsēdētāja
Andris Žukovskis,
komisijas loceklis

Piedalās

Amats
Psihiatriskās
palīdzības
Piedalās
dienesta vadītāja
Saimnieciskā nodrošinājuma
Piedalās
VSIA „Rīgas
daļas vadītājs
psihiatrijas un
Attīstības
un
iepirkumu
Evija Puķe,
narkoloģijas centrs”
Piedalās
nodrošinājuma departamenta
komisijas locekle
vadītāja
Attīstības
un
iepirkumu
Dace Baltiņa,
Piedalās
nodrošinājuma departamenta
komisijas sekretāre
projekta vadītāja
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumiem:
1) par pretendenta uzdoto jautājumu.
Nr.
Ziņo/ nolemj/
Risināmais jautājums
p.k
jautā
1.
Par pretendenta uzdoto jautājumu
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka ir saņemts pretendenta jautājums
un virza tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.

Iepirkuma
komisijas
priekšsēdētāja/
iepirkuma
komisija

Pretendents:
Lūdzu, sniedziet precizējumus, uz doto e-pasta adresi, izsludinātā iepirkuma
„Aprīkojuma piegāde 10. nodaļas un aptiekas vajadzībām Aptiekas ielā 1 k-3,
Rīgā” , iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2017/27-inf., tehniskās
specifikācijas pozīcijai - Nodaļas vadītājas kabinets, Skapis un sekcija - bufete
kopā, garums 250 cm, augstums ap 220 cm, platums ap 45 cm, gaišs.
Aprakstiet sīkāk, kādas mēbeles nepieciešams piedāvāt, pie uzrādītā garuma
250cm. Drēbju skapji, dokumenta skapi (slēgtu vai pusatvērtu)? Vai vārds bufete
Jūsu
izpratnē
ir
dokumentu
skapis
ar
stikla
durvīm?
Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj sniegt

skaidrojumu, norādot, ka:
- nodaļas vadītājas kabineta skapis sastāv no trim daļām (skapis + sekcija +
bufete), katras daļas platums no 80 līdz 85 cm. Kopējais skapja garums no
240 līdz 250 cm, skapja augstums no 200 līdz 220 cm:
1) viena skapja daļa - drēbju skapis;
2) otra skapja daļa – augšā plaukti (iekšā) un stikla durvis, apakšējā
daļa – plaukti (iekšā) un durvis;
3) trešā skapja daļa – slēgts dokumentu skapis (plaukti (iekšā) un
durvis).
Sēdes beigas: 10.01.2018., plkst. 12:00

Komisijas priekšsēdētāja:

_______________/I. Ķiece/

Komisijas locekļi:
_______________/A. Žukovskis/
_______________/E. Puķe/

Komisijas sekretāre

_______________/D. Baltiņa/

