IZRAKSTS
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2
Iepirkuma
priekšmets:
Pasūtītājs:
Iepirkuma
procedūra:
Datums:
Laiks:
Vieta:
Komisijas sēdi
vada:
Komisijas sēdi
protokolē:

“Ēkas lit. Nr. 002 Aptiekas ielā 1k - 8, Rīgā, Rīkojums: 16.10.2018. rīkojums Nr. 01-05/154
II stāva gaiteņa un kāpņu telpas
atjaunošanas darbi”
Nr. RPNC/2018/39)
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”
Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
06.11.2018.
9.00
Rīga, Tvaika iela 2
Aldis Ozols
Kristīne Pontaga

Sēdē piedalās:

VSIA „Rīgas
psihiatrijas un
narkoloģijas centrs”

Komisijas sēdes dalībnieki
Vārds, Uzvārds, statuss
Piedalās
Aldis Ozols,
Piedalās
komisijas loceklis
Evija Puķe,
Piedalās
komisijas locekle
Romāns Olimpijuks
Piedalās
komisijas loceklis
Andris Žukovskis
Piedalās
komisijas loceklis
Kristīne Pontaga,
Piedalās
komisijas sekretāre

Amats
Būvdarbu vadības un pārraudzības
nodaļas vadītājs
Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma
departamenta vadītāja
Galvenais
ēku
ekspluatācijas
speciālists
Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
vadītājs
Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma
departamenta iepirkumu speciāliste

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumu:
1) Par pretendenta uzdoto jautājumu.
Nr.
Ziņo/ nolemj/
Risināmais jautājums
p.k
jautā
1.
Par pretendenta uzdoto jautājumu.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemti jautājumi no pretendenta
par iepirkuma “Ēkas lit. Nr. 002 Aptiekas ielā 1k -8, Rīgā, II stāva gaiteņa un
kāpņu telpas atjaunošanas darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/39)
dokumentāciju:
Iepirkuma
komisijas
1) Tāme Nr.2: Pozīcija Nr.17 - Esošās loga norobežojošās koka konstrukcijas
priekšsēdētājs/ demontāža, jaunas loga koka konstrukcijas montāža (1500mm x h1000mm). iepirkuma
Kāds nepieciešams loga dalījums, vai tas ir verams?;
komisija
2) Tāme Nr.2: Pozīcija Nr.20 - Kāda tipa, izmēra gaismekļi ir jāparedz, prasības
apgaismojumam?;
3) Tāme Nr.1: Pozīcija Nr.32 - Kāda tipa, izmēra gaismekļi ir jāparedz, prasības
apgaismojumam?
Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj sniegt

sekojošas atbildes:
1) Tāme Nr.2: Pozīcija Nr.17. - logs nav jāmaina, mainām loga norobežojošo
koka konstrukciju (skat. pielikumu);
2) Tāme Nr.2: Pozīcija Nr. 20 - paredzam dienas gaismas lampu “Simple
2x58w EV6H010AB0153” vai ekvivalentu;
3) Tāme Nr.1: Pozīcija Nr.32 - paredzam fluorescento zemapmetuma lampu
4x18W.
Sēdes beigas: 06.11.2018., plkst. 9.30.

Pielikumā: Foto fiksācija uz 1lp.
Komisijas priekšsēdētājs:

(personiskais paraksts) /A.Ozols/

Komisijas locekļi:
(personiskais paraksts) /E. Puķe/
(personiskais paraksts) /A. Žukovskis/

(personiskais paraksts) /R. Olimpijuks/
Komisijas sekretāre

(personiskais paraksts) /K. Pontaga/

2

