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VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 5
“Ēkas
energoefektivitātes Rīkojums: 26.03.2018. rīkojums Nr. 01-05/51
paaugstināšanas pasākumi
Tvaika ielā 2, Rīgā (lit. Nr.056)”
(iepirkuma identifikācijas Nr.
RPNC/2018/7)
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
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29.05.2018.
10.00
Rīga, Tvaika iela 2

Komisijas sēdi
Evija Puķe
vada:
Komisijas sēdi
Dace Baltiņa
protokolē:
Sēdē piedalās:
Komisijas sastāvs
Vārds, Uzvārds, statuss
Piedalās

VSIA „Rīgas
psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”

Amats

Evija Puķe,
komisijas priekšsēdētāja

Piedalās

Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma
departamenta vadītāja

Ingrida Trapiņa,
komisijas locekle

Piedalās

Saimnieciski tehniskās vadības un
grāmatvedības uzskaites departamenta
vadītāja

Aldis Ozols
komisijas loceklis

Piedalās

Būvdarbu vadības un pārraudzības
nodaļas vadītājs

Romāns Olimpijuks
komisijas loceklis

Piedalās

Galvenais ēku ekspluatācijas speciālists

Dace Baltiņa,
komisijas locekle

Piedalās

Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma
departamenta projektu vadītāja

Dace Baltiņa
komisijas sekretāre

Piedalās

Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma
departamenta projektu vadītāja

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumu:
1) par pretendenta uzdotajiem jautājumiem.
Nr.
Ziņo/ nolemj/
Risināmais jautājums
p.k
jautā
1.
Par pretendenta uzdotajiem jautājumiem
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja informē, ka ir saņemti jautājumi un virza
tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.
Iepirkuma
Izskatot atklāta konkursa: "Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
komisijas
priekšsēdētāja/ Tvaika ielā 2, Rīgā (lit.Nr.056)", ID Nr.RPNC/2018/7 nolikumu, radies sekojošs
iepirkuma
jautājums:
komisija
1. Tā kā ir pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 12. jūnijam,
bet Nolikuma 3.6.4.punkts nosaka: “Pretendentam jāiesniedz būvdarbu izpildes
kalendārais grafiks 3 variantos, kā to paredz Nolikuma 2.1.5.1.punkts” (Vai šeit

nevajadzētu būt 2.1.5.punkts?).
Nolikuma 2.1.5.punktā norādīti Līguma noslēgšanas laiki:
II variants - Līgums ar būvuzņēmēju tiek noslēgts 2018. gada 1. jūnijā.
Ņemot vērā, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 12.06.2018., šajā laikā
Līgums netiks noslēgts.
- III variants - Līgums ar būvuzņēmēju tiek noslēgts 2018. gada 1. jūlijā.
Ņemot vērā, ka piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 12.06.2018. un, ņemot
vērā nepieciešamo laiku, kurā tiek pieņemti lēmumi par atklāta konkursa
rezultātiem un Līguma noslēgšanu, Līgumu ar būvuzņēmēju 2018. gada 1.
jūlijā noslēgt nesanāks.
Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Pretendentam jāiesniedz būvdarbu izpildes
kalendārais grafiks 1 (vienā) variantā, kā to paredz Nolikuma 2.1.5.punktā
norādītais Līguma noslēgšanas laika I variants.
-

Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj:
1. Nolikuma 3.6.4. punktu izteikt sekojošā redakcijā – “Pretendentam
jāiesniedz būvdarbu izpildes kalendārais grafiks 1 (viens) variantā, kā to
paredz Nolikuma 2.1.5. punkts, kurā atspoguļoti katru nedēļu veicamie
būvdarbu veidi un finanšu plūsma pa mēnešiem.”;
2. Nolikuma 2.1.5. punktu izteikt sekojošā redakcijā, izslēdzot no punkta II un
III variantu –
“Līguma darbības laiks un būtiskie izpildes nosacījumi: Pretendentam,
sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā sekojoši apstākļi, kas var ietekmēt
Līguma izpildi, ņemot vērā Līguma noslēgšanas laiku:
I. variants – Līgums ar būvuzņēmēju tiek noslēgts 2019. gada 1. aprīlī.
Pasūtītājs būvdarbu laikā varēs nodrošināt daļēju ēkas ekspluatācijas
pārtraukšanu. Ēka ir sadalīta trīs funkcionālos korpusos - divu nodaļu un
administratīvajā korpusā. Nodaļas izvietotas visos 3 stāvos starp asīm 1-3 un 46, administratīvais korpuss izvietots visos 3 stāvos starp asīm 3-4.
Būvdarbi tiek sadalīti 3 etapos:
1. Nodaļas starp asīm 1-3 (01.04.2019. – 30.06.2019., ņemot vērā, ka pirmajā
mēnesī būvuzņēmējam un būvuzraugam jāsagatavo un jāiesniedz Rīgas pilsētas
būvvaldē dokumenti, lai apliecinājuma kartē saņemtu atzīmi par būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi. Reālie būvdarbi ēkā 01.05.2019. – 30.06.2019,
ņemot vērā, ka Pasūtītājs apkuri varēs atslēgt ne ātrāk kā ar 01.05.2019.);
2. Administratīvais korpuss starp asīm 3-4 (01.07.2019. – 31.08.2019.);
3. Nodaļas starp asīm 4-6 (01.09.2019. – 30.11.2019., būvdarbi ēkā no 01.09.2019
– 30.10.2019, bet ņemot vērā, ka apkures sistēma jāpabeidz līdz 30.09.2019. No
01.11.2019. – 30.11.2019. darbības, lai apliecinājuma kartē saņemtu atzīmi par
būvdarbu pabeigšanu).
Būvniecības darbu etapi jāiekļauj Darbu veikšanas projektā un pirms būvdarbu
uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāju.
II. variants – Līgums ar būvuzņēmēju tiek noslēgts 2018. gada 1. jūnijā.
Pasūtītājs būvdarbu laikā varēs nodrošināt daļēju ēkas ekspluatācijas
pārtraukšanu. Ēka ir sadalīta trīs funkcionālos korpusos - divu nodaļu un
administratīvajā korpusā. Nodaļas izvietotas visos 3 stāvos starp asīm 1-3 un 4-

6, administratīvais korpuss izvietots visos 3 stāvos starp asīm 3-4.
Būvdarbi tiek sadalīti 2 etapos:
1. Nodaļas starp asīm 1-3 un administratīvais korpuss starp asīm 3-4
(01.06.2018 – 31.08.2018, ņemot vērā, ka pirmajā mēnesī būvuzņēmējam un
būvuzraugam jāsagatavo un jāiesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē dokumenti, lai
apliecinājuma kartē saņemtu atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi. Reālie būvdarbi ēkā 01.07.2018. – 31.08.2018.);
2. Nodaļas starp asīm 4-6 (01.09.2019. – 30.11.2019., būvdarbi ēkā no
01.09.2019. – 30.10.2019., bet ņemot vērā, ka apkures sistēma jāpabeidz līdz
30.09.2019. No 01.11.2019. – 30.11.2019. darbības, lai apliecinājuma kartē
saņemtu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu).
Būvniecības darbu etapi jāiekļauj Darbu veikšanas projektā un pirms būvdarbu
uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāju.
III. variants – Līgums ar būvuzņēmēju tiek noslēgts 2018. gada 1. jūlijā.
Pasūtītājs būvdarbu laikā varēs nodrošināt daļēju ēkas ekspluatācijas
pārtraukšanu. Ēka ir sadalīta trīs funkcionālos korpusos - divu nodaļu un
administratīvajā korpusā. Nodaļas izvietotas visos 3 stāvos starp asīm 1-3 un 46, administratīvais korpuss izvietots visos 3 stāvos starp asīm 3-4.
Būvdarbi tiek sadalīti 3 etapos:
1. Nodaļas starp asīm 1-3 (01.07.2018. – 30.09.2018., ņemot vērā, ka pirmajā
mēnesī būvuzņēmējam un būvuzraugam jāsagatavo un jāiesniedz Rīgas pilsētas
būvvaldē dokumenti, lai apliecinājuma kartē saņemtu atzīmi par būvdarbu
uzsākšanas nosacījumu izpildi. Reālie būvdarbi ēkā 01.08.2018. – 30.09.2018);
2. Administratīvais korpuss starp asīm 3-4 (01.05.2019. – 30.06.2019.);
3. Nodaļas starp asīm 4-6 (01.07.2019. – 30.09.2019., būvdarbi ēkā no
01.07.2019. – 31.08.2019. No 01.09.2019. – 30.09.2019. darbības, lai
apliecinājuma kartē saņemtu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu).
Būvniecības darbu etapi jāiekļauj Darbu veikšanas projektā un pirms būvdarbu
uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāju.”
Sēdes beigas: 29.05.2018., plkst.10.30.

Pielikumā: vēstule ar pretendenta uzdotajiem jautājumiem.
Komisijas priekšsēdētāja:

_______________/E. Puķe/

Komisijas locekļi:
________________/I. Trapiņa/
________________/A. Ozols/
________________ / R. Olimpijuks/
________________/D. Baltiņa/

Komisijas sekretāre

_______________/D. Baltiņa/

