
 
SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

 

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”  

3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”  

projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Kadaga 6, Kadagā energoefektivitātes 

paaugstināšana” 

(Iepirkuma ID Nr. ĀN 2014/04-ERAF) 
 

iepirkuma komisijas sēdes 

 

PROTOKOLS Nr. 3 

 

 

Ādažos 

 

2014. gada 2. jūlijā 

                    

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

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

 

Komisijas locekļi: 

 

 

Komisijas sekretāre: 

Juris Krūze  

 

Dzintars Kronbergs 

Jānis Neilands 

 

Gunta Neimane 

 

Komisijas izveides pamats:  

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

 

Darba kārtībā: 
Piedāvājumu vērtēšana iepirkumā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Kadaga 6, 

Kadagā energoefektivitātes paaugstināšana” (iepirkuma ID.Nr. ĀN 2014/04-

ERAF). 

 

Darba gaita: 

1. Komisijas priekšsēdētājs atklāj iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 

Kadaga 6, Kadagā energoefektivitātes paaugstināšana” piedāvājumu vērtēšanas 

komisijas sēdi un atgādina, ka noteiktajā termiņā tika saņemti septiņi 

piedāvājumi: 

 

N.p.k. Pretendents Cena EUR bez PVN 

1. SIA „PRO DEV” 253 970.69 

2. SIA “Info Serviss” 226 147.94 

3. SIA “UBB” 210 910.25 

4. SIA “ Sco Centrs”  227 953.83 

5. SIA “Siltums Jums”  228 875.02 

6. SIA “Torensberg” 204 043.52 

7. SIA “ReBuild” 217 857.48 

 

 

http://europa.eu.int/


2. SIA “Torensberg” piedāvājums ir ar viszemāko cenu, taču komisija secina, ka tā 

piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 2.2.7. punkta 2.2.7.2. apakšpunktam, kas 

nosaka, ka piedāvājumā jāiekļauj sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšanā. SIA “Torensberg” piedāvājumā minētā sertifikāta nav. 

 

3. Komisija apspriež, ka publiskajos iepirkumos nav iespējama piedāvājuma 

papildināšana vai izmainīšana pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ņemot 

vērā iepriekš minēto, SIA “Torensberg” piedāvājums ir izslēdzams no turpmākas 

piedāvājumu vērtēšanas. 

 

4. Komisija turpina pārējo piedāvājumu vērtēšanu un secina, ka tie atbilst Nolikuma un 

Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

 

5. Komisija apspriež, ka saskaņā ar Nolikuma 4.7. punktā noteikto par uzvarētāju ir 

atzīstams pretendents, kurš ir iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu 

ar viszemāko cenu. 

 

6. Komisija secina, ka zemākās cenas pretendents ir SIA “UBB” (210 910.25 EUR bez 

PVN). 

 

7. Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

 

 

Komisija balsojot vienbalsīgi nolemj:  

 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "UBB", kura piedāvājums atbilda visām 

iepirkuma prasībām un bija ar viszemāko cenu. 

2. Uzdot komisijas sekretārei sagatavot un nosūtīt paziņojumus par iepirkuma 

procedūras rezultātiem pretendentiem, publicēt informatīvo paziņojumu IUB 

mājaslapā un publicēt informatīvo paziņojumu SIA „Ādažu namsaimnieks” 

mājaslapā. 

3. I. Puķītei saskaņot līguma projektu ar SIA “UBB”. 

 

 

Sēdi slēdz:  
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 13:00. 

 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  ___________________ J. Krūze  

 

Komisijas locekļi:    

    ___________________ Dz. Kronbergs 

 
      

    ___________________ J. Neilands 

 

 

Komisijas sekretāre:  ___________________ G. Neimane 


