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IZRAKSTS
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 2
Tehniskā aprīkojuma piegāde VSIA Rīkojums: 09.05.2018. rīkojums Nr. 01-05/75
“Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas
par
iepirkuma
komisijas
centrs” struktūrvienībām (iepirkuma
izveidošanu
identifikācijas Nr. RPNC/2018/15)
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
07.06.2018.
13:00
Rīga, Tvaika iela 2
Iveta Ķiece
Dace Baltiņa

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

Amats
palīdzības

Psihiatriskās
dienesta
vadītāja
Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
VSIA „Rīgas
vadītājs
psihiatrijas un
Attīstības
un
iepirkumu
Dace Baltiņa,
narkoloģijas centrs”
Piedalās
nodrošinājuma departamenta projekta
komisijas locekle
vadītāja
Attīstības
un
iepirkumu
Dace Baltiņa,
Piedalās
nodrošinājuma departamenta projekta
komisijas sekretāre
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 saņemti pretendenta jautājumi un
virza tos izskatīšanai iepirkuma komisijai.
Iepirkuma
komisijas
priekšsēdētāja/
iepirkuma
komisija

Pretendents:
Man ir jautājumi par iepirkumu „Tehniskā nodrošinājuma piegāde VSIA

“Rīgas

psihiatrijas

un

narkoloģijas

centrs”

struktūrvienībām”

1) 2.daļas 1.1., 1.2. un 1.3. pozīcijās tiek prasītas gultas – gribu precizēt, cik plati
būs matrači;
2) 2.daļā 1.1. un 1.2. pozīcijās tiek prasīti gultu augstumi (45 un 47 cm), gribu
precizēt, vai tas ir ar matracis;
3) 2.daļā 3. pozīcijā tiek prasīti guļrati ar bortiem pacientu pārvadāšanai ,vēlos

precizēt vai bortu vietā var būt sprādzes pacientu fiksēšanai?
Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj sniegt
skaidrojumu, norādot, ka:
1) iepirkuma 2.daļas:
- pozīcijā Nr.1.1 norādītajām gultām gultas matracis būs 85 cm;
- pozīcijā Nr.1.2 un Nr.1.3 norādītajām gultām matracis būs 90 cm;
2) iepirkuma 2.daļas pozīcijā Nr.1.1 un Nr.1.2 norādīto gultu augstumam
jābūt 45 cm (neskaitot matrača augstumu);
3) iepirkuma 2.daļas pozīcijā Nr.3 norādītajiem guļratiem jābūt ar bortiem.
Sēdes beigas: 07.06.2018., plkst. 13:30

Komisijas priekšsēdētājs:

_______________/I. Ķiece/

Komisijas locekļi:
_______________/A. Žukovskis/
_______________/D.Baltiņa/

Komisijas sekretāre

_______________/D. Baltiņa/

