
SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

iepirkuma 

 

„Daudzstāvu dzīvojamās ēkas “Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novads jumta 

remontdarbi” 

 

(Iepirkuma id Nr. ĀN 2015/01) 
 

iepirkuma komisijas sēdes 

 

PROTOKOLS Nr. 4 

 

 

Ādažos 

 

                               2015. gada 21. maijā 

                   

Sēde sākas:  
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00. 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

 

Komisijas locekļi: 

 

  

Protokolē: 

Juris Krūze  

 

Dzintars Kronbergs 

Jānis Neilands 

 

Gunta Neimane 

 

 

Komisijas izveides pamats:  

SIA „Ādažu Namsaimnieks” 2014. gada 10.marta rīkojums Nr. 34. 

 

Darba kārtībā: 
Atkārtota piedāvājumu vērtēšana iepirkumā „Daudzstāvu dzīvojamās ēkas 

“Kadaga 5”, Kadagā, Ādažu novads jumta remontdarbi” (ID.Nr. ĀN 2015/01). 

Darba gaita: 

1. Komisijas priekšsēdētājs atgādina, ka noteiktajā termiņā tika saņemti 4 

piedāvājumi: 

N.p.

k. 

Pretendents Iesniegšanas 

datums 

Cena EUR bez PVN  

 

1. 

 

SIA “PRO DEV”  06.05.2015. 15 995.03 

2. SIA “ONDULAT” 07.05.2015. 15 100.75 

3. SIA “SAVS meistars” 07.05.2015. 14 980.39 

4. SIA “Energy Expert”  07.05.2015. 19 831.27 

  

2. Iepirkuma komisija 2015. gada 20. maijā veica pretendentu piedāvājumu 

vērtēšanu un pamatojoties uz publiski pieejamo reģistru Valsts ieņēmumu 

dienesta mājas lapā https://www6.vid.gov.lv/vid_pdb/npar konstatēja, ka uz 

piedāvājumu iesniegšanas brīdi zemākās cenas pretendentam SIA “SAVS 

meistars” bija nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR. Pamatojoties uz 

iepirkuma nolikuma 4.1.4. punktu, kas nosaka, ka uz pretendentu neattiecas 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi, 

iepirkuma komisija SIA “SAVS meistars” izslēdza no tālākas vērtēšanas. 

https://www6.vid.gov.lv/vid_pdb/npar


Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta 8. daļas 2. punktu SIA 

“SAVS meistars” apstrīdēja konkursa rezultātus, jo minētais pants nosaka, ka 

pasūtītājam jāinformē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, kas 

kopsummā pārsniedz 150 EUR un jānosaka termiņš – 10 darbdienas pēc 

informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai.  

Saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta 8. daļas 2. punktu SIA “SAVS 

meistars” iesniedza parādu nomaksas apliecinājumu (izdruku no Valsts 

ieņēmuma dienesta par budžeta maksājumu nomaksas stāvokli uz 11.05.2015.), 

pēc kura secināms, ka SIA “SAVS meistars” nav nodokļu parādu, tajā skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.  

3. Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 8.2 

panta 8. daļas 1. punktu, iepirkuma komisija atzīst, ka ir anulējams 2015. gada 

20. maijā pieņemtais lēmums, kurā par uzvarētāju tika atzīsts SIA “ONDULAT” 

un par konkursa uzvarētāju ir atzīstams SIA “SAVS meistars”, jo tā piedāvājums 

bija ar viszemāko cenu un saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.2 panta 8. 

daļas 2. punktu ir veikta nodokļu parāda nomaksa. 

 

Komisija balsojot vienbalsīgi nolemj:  

 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “SAVS meistars”, kura piedāvājums 

atbilda visām iepirkuma prasībām un bija ar viszemāko cenu; 

2. Ar šā lēmuma pieņemšanu atcelt 2015. gada 20. maijā pieņemto lēmumu, kurā 

par uzvarētāju tika atzīsts SIA “ONDULAT”, jo tā piedāvājums nebija lētākais; 

3. Informēt SIA “ONDULAT” par pieņemto lēmumu; 

4. Uzdot komisijas sekretārei sagatavot un nosūtīt paziņojumus par iepirkuma 

procedūras rezultātu pretendentiem un publicēt informatīvo paziņojumu SIA 

„Ādažu namsaimnieks” mājaslapā.  

 

 

Sēdi slēdz:  
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:00. 

 

 

Pielikumā:  

1. Informatīvās vēstules kopijas pretendentiem. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  ___________________ Juris Krūze 

 

 

Komisijas locekļi:   __________________ Jānis Neilands 

 

 

               __________________ Dzintars Kronbergs 

 

 

Komisijas sekretāre  __________________ Gunta Neimane 

 


