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 /Ls/

Objekta nosaukums Summa Pasūtītājs

Remontdarbi un medicīniskās aparatūras iegāde Rīgas 1231361
pašvaldības stacionārajām un neatliekamās palīdzības 
ārstniecības iestādēm  - kopā, t.sk.: 

Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija (RĀMPS) - kopā, t.sk.: 265030

 - remontdarbi - kopā, t.sk.: 109320 Rīgas domes Īpašuma 
departaments

     daļējs ēkas Rušonu ielā 15 remonts sakarā ar Krasta ielā esošās RĀMPS 99820
       apakšstacijas pārvietošanu
     RĀMPS izsaukumu punkta izveidošana SIA “Veselības nams 5” telpās 9500
       Grēcinieku ielā 34

 - medicīniskās aparatūras iegāde - kopā, t.sk.: 155710 Rīgas Ātrās medicīniskās
palīdzības stacija

    7 defibrillatori ar oksimetru, kapnometru un pacienta datu izdrukas iekārtu 84000
    defibrillatoru bateriju uzlādēšanas ierīce 1500
    50 defibrillatoru akumulatoru baterijas            4650
    10 oksimetri ar CO2 analizatoru, uzlādēšanas ierīci un pacienta datu 23000
      izdrukas iekārtu
    38 pulsa oksimetri ar pacienta datu izdrukas iekārtu                         42560

Rīgas pašvaldības b/o SIA “Rīgas 1.slimnīca” - kopā, t.sk.: 265500

 - pārtikas bloka projektēšana                     6500 Rīgas domes Īpašuma
departaments

 - slimnīcas siltumtīklu rekonstrukcija 160000 Rīgas domes Īpašuma
departaments

 - medicīniskās aparatūras iegāde -  kopā, t.sk.: 99000 Rīgas pašvaldības b/o
SIA "Rīgas 1.slimnīca"

     asins gāzu, oksimetrijas rādītāju un metabolītu analizators 18415
     portatīvais pacientu ventilators                                        7000
     intubācijas bronhoskops  5995
     ķirurģisko instrumentu komplekss (ieskaitot  laparoskopiskos 50000
       instrumentus)                        
     5 manuālie pulsa oksimetri   3000
     artroskops 14590
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 /Ls/

Objekta nosaukums Summa Pasūtītājs

Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija SIA "Klīniskā slimnīca 214534 Rīgas pašvaldības bezpeļņas
"Gaiļezers"" - kopā, t.sk.: organizācija SIA "Klīniskā

slimnīca "Gaiļezers""
 - 18.traumatoloģiskās nodaļas remonta pabeigšana 89534
 - neiroķirurģisko operāciju mikroskops (ar neironavigācijas iespējām) 125000

Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija SIA “Rīgas pilsētas 124637 Rīgas domes Īpašuma 
Dzemdību nams” departaments
 - jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas telpu rekonstrukcija 124637
    (t.sk. būvuzraudzība)

Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija SIA "Rīgas 2.slimnīca" - 215300 Rīgas domes Īpašuma 
kopā, t.sk.: departaments
 - divu slimnīcas 4.stāva   nodaļu remonts 157600
 - slimnīcas fasādes remonts                                                                57700

Rīgas Hematoloģijas centrs (Rīgas domes un bezpeļņas organizācijas 12360 Rīgas domes Labklājības 
valsts akciju sabiedrības “Slimnīca “Linezers”” kopuzņēmums) departaments
 - iekārtas elektrosistēmas rekonstrukcija 12360

Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija SIA “Bolderājas 100000 Rīgas domes Labklājības 
poliklīnika” - kopā, t.sk.: departaments
 - stacionārā rentgeniekārta 100000

Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizācija SIA “Ādas un seksuāli 34000 Rīgas pašvaldības b/o SIA
transmisīvo slimību klīniskais centrs”  - kopā, t.sk.: “Ādas un seksuāli transmisīvo

slimību klīniskais centrs"
 - CO2 tipa ķirurģiskā  lāzersistēma ar nepieciešamo  papildaprīkojumu 19000
   (izmantošanai dermatoloģijā un veneroloģijā)
 - fotodinamiskās terapijas lampas ar nepieciešamo papildaprīkojumu 15000

Valsts īpašuma privatizācijas fondā ieskaitāmie līdzekļi 45000

Rīgas Sociālās krīzes fonds 12000

Līdzekļu rezerve (nesadalītie līdzekļi) 12512

KOPĀ 1300873

Domes priekšsēdētāja vietnieks S.Dolgopolovs
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