
SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

 

Iepirkuma „Aizņēmums daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Kadaga 6, Kadagā 

energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanai” 

(Iepirkuma ID Nr. ĀN 2014/07) 
 

iepirkuma komisijas sēdes 

 

PROTOKOLS Nr. 3 

 

 

Ādažos 

 

                               2014. gada 4.augustā 

  

                    

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: 
Piedāvājumu vērtēšana iepirkumā „Aizņēmums daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas 

Kadaga 6, Kadagā energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošanai” 

(ID.Nr. ĀN 2014/07). 

 

Darba gaita: 

1. Komisijas priekšsēdētājs atgādina, ka noteiktajā termiņā tika saņemti 2 

piedāvājumi. J. Krūze nosauc pretendentu piedāvājumus un piedāvāto pastāvīgo 

procentu likmi uz 5 gadiem: 

 

N.p.

k. 

Pretendents Pastāvīgā procentu likme uz 

5 gadiem 

1. 

 
AS “SEB banka” 3,5% 

2. Nordea Bank AB 3,80% 

 

2. Iepirkuma komisija veic pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi un 

secina, ka tie noformēti atbilstoši nolikuma un Publisko iepirkumu likuma 

prasībām. 

3. Iepirkumu komisija veic pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaudi un 

secina, ka tie ir atbilstoši. 

4. Iepirkumu komisija veic pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanu un secina, 

ka tie ir atbilstoši.  



5. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, 

saskaņā ar vērtēšanas kritēriju tabulu. Vērtēšanas rezultātā AS “SEB banka” 

iegūst maksimālos 100 punktus, Nordea Bank AB iegūst 92,578 punktus.  

6. Komisija apspriež, ka saskaņā ar Nolikuma 5.2.14. punktu tiesības noslēgt 

iepirkuma līgumu tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums atzīts par 

saimnieciski visizdevīgāko  

7. Komisija secina, ka saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas vērtēšanas 

rezultātā ieguva maksimālo punktu skaitu, ir  AS “SEB banka”. 

8. Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

 

 

Komisija balsojot vienbalsīgi nolemj:  

 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS “SEB banka”, kuras piedāvājums atbilda 

visām iepirkuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais; 

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. 

 

 

Sēdi slēdz:  
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:30. 

 

 

Pielikumā:  

1. Iepirkuma paziņojuma izdruka no Ādažu namsaimnieks mājaslapas; 

2. Informatīvās vēstules kopijas pretendentiem. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:   /paraksts/  J. Krūze  

 

 

Komisijas locekļi:   /paraksts/  J. Neilands 

 

 

     /paraksts/  Dz. Kronbergs 

 

 

Protokolē:    /paraksts/  G. Neimane  

     


