
 

“Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pirmā ielā 43, Ādažos” 

(ĀN 2017/03)  
 

iepirkuma komisijas sēdes 

 

PROTOKOLS Nr.5 

Ādažos 2017. gada 25.septembrī. 

Sēde sākās:  
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00. 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Komisijas locekļi: 

 

Pieaicinātās personas: 

 

 

Komisijas sekretāre: 

Juris Krūze 

Dzintars Kronbergs  

Jānis Neilands  

Ivars Bērziņš,  

Krišjānis Balodis   

Sarma Novicāne Lazdāne 

Gunta Neimane - Šmite 

 

Komisijas izveides pamats:  

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

Darba kārtībā: 
Ieinteresēto pretendentu iesniegumu izskatīšana attiecībā uz iepirkuma „Energoefektivitātes 

paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pirmā ielā 43, Ādažos” (ID.Nr.: ĀN 2017/03) 

nolikumu. 

Darba gaita: 

1. S. Novicāne Lazdāne ziņo par ieinteresēto pretendentu iesniegumiem, kuros izteiktas 

pretenzijas par iepirkuma nolikuma prasībām, tehnisko specifikāciju un būvdarbu apjomiem. 

2. Komisija iepazīstas ar ieinteresēto pretendentu iesniegumiem. 

3. Komisija secina, ka kopsummā ir saņemti vairāk kā 10 jautājumi par būvdarbu tāmēm un 

nolikuma nosacījumiem. 

4. Komisija secina, ka būvniecības tāmju izstrādes procesā kļūdas dēļ nav ņemtas vērā atsevišķas 

korekcijas, kas tika veiktas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas 

(apliecinājuma) kartē, uz ko arī pamatoti norādījuši jautājumus iesniegušie pretendenti. 

5. Komisija secina, ka ir nepieciešams pārstrādāt būvniecības tāmes, lai tās atbilstu projektam 

un pasūtītājs rezultātā saņemtu būvniecības piedāvājumus, kas atbilstu reālajiem darbu 

apjomiem. 

6. Komisija apspriež, ka veicamās izmaiņas iepirkuma dokumentācijā ir apjomīgas un nevar tikt 

uzskatītas par dokumentācijas precizējumiem vai nebūtiskiem nolikuma grozījumiem. 

7. Komisija lemj, ka racionālu apsvērumu dēļ ieinteresētajām personām netiks sniegtas atbildes 

uz uzdotajiem jautājumiem, jo visi uzdotie jautājumi rezultējas nepieciešamajās izmaiņās 

tehniskajā specifikācijā, kas tiks veiktas līdz ar jauna iepirkuma dokumentācijas izstrādi.  

 

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Pārtraukt iepirkuma „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

Pirmā ielā 43, Ādažos” (ID. Nr.: ĀN 2017/03) procedūru, jo ir nepieciešams veikt būtiskas 

izmaiņas iepirkuma dokumentācijā; 

2. S. Novicānei Lazdānei, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 37.panta trešo punktu, 

informēt visas ieinteresētās personas par pieņemto lēmumu; 

3. G. Neimanei Šmitei publicēt informāciju par iepirkuma pārtraukšanu IUB un ĀN mājaslapās; 

4. Uzdot S. Novicānei Lazdānei  precizēt iepirkuma nolikumu. 

5. Uzdot SIA JaunRīga ECO”  pārstrādāt tehnisko specifikāciju un būvdarbu apjomus. 

 

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

 



 

Komisijas priekšsēdētājs:   _____________________ Juris Krūze 

 

Komisijas locekļi:    

     _____________________ Dzintars Kronbergs  

 

 

     _____________________ Jānis Neilands 

 

   

Pieaicinātās personas:   _____________________ Ivars Bērziņš 

 

 

_____________________ Krišjānis Balodis 

 

 

     _____________________ Sarma Novicāne Lazdāne 

 

Komisijas sekretāre:    

     _____________________ Gunta Neimane - Šmite 

 

 


