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SIA “Ādažu namsaimnieks” izsludinātā IEPIRKUMA 

 

“Atkārtots iepirkums - Energoefektivitātes paaugstināšanas daudzdzīvokļu  

dzīvojamā mājā Pirmā iela 43, Ādažos darbu būvuzraudzība” 
 

Iepirkuma komisijas sēdes 

PROTOKOLS NR.4 

 

Ādaži,                                                                                                         2018. gada 16. februārī. 

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  

Sarma Novicāne Lazdāne 

Gunta Neimane Šmite 

 

Komisijas izveides pamats:  

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

 

Sanāksmes darba kārtība: 

“Atkārtots iepirkums - Energoefektivitātes paaugstināšanas daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

Pirmā iela 43, Ādažos darbu būvuzraudzība” (ID.Nr. ĀN 2018/01). 

 

Darba gaita: 

1. Juris Krūze atgādina, ka noteiktajā termiņā piedāvājumus iesnieguši 5 (pieci) pretendenti: 

SIA “BŪVĒTIKA”, reģistrācijas Nr. 40103446440;  

SIA “Būvprojektu Vadības Birojs”, reģistrācijas Nr. 40103707855;  

SIA “NORD INDUSTRY”, reģistrācijas Nr. 44103084712; 

SIA “Prokrial”, reģistrācijas Nr. 40103604449;  

SIA "Firma L4", reģistrācijas Nr. 40003236001. 

  

2. Komisija vērtē SIA “BŪVĒTIKA” piedāvājumu vai tas ir atbilstošs visām nolikuma atlases 

prasībām. 

2.1. Pretendenta piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma un normatīvo 

aktu prasībām; 

2.2. Atbilstoši nolikuma 3.4.p. pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 

www.bis.gov.lv; 

2.3. Pretendentam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 EUR. Protokolam pievienota 

izdruku no VID datu bāzes;  

2.4. Ir pārbaudīta pretendenta UR izziņa un nav konstatēts, ka būtu pasludināta tā 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par bankrotu vai tiek veikta likvidācija. Protokolam pievienota izdruku no UR datu bāzes. 

2.5. Atbilstoši nolikuma 2.6.1.p. pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par finanšu 

apgrozījumu par iepriekšējo trīs gadu finanšu apgrozījumu (2015., 2016., 2017.), kas atbilst 

nolikuma prasībām; 

https://mail.adazi.lv/owa/redir.aspx?REF=KGlMztf97aoADdF_ofnKQrkYLWUmRZdZaEoMS36YRU94Ktwgsc3UCAFodHRwOi8vd3d3LmJpcy5nb3YubHY.
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2.6. Atbilstoši nolikuma 2.6.2.p. pretendents izpildes procesā nodrošina ar atbildīgo 

būvuzraugu un atbildīgā būvuzrauga aizvietotāju, kuri atbilst nolikuma prasībām; 

2.7. Atbilstoši nolikuma 2.8.p. pretendenta norādītie speciālisti ir darba tiesiskajās attiecībās 

ar pretendentu un tā norādītais apakšuzņēmējs ir parakstījis apliecinājumu par dalību līguma 

izpildē; 

2.8. Atbilstoši nolikuma 3.10.2.p. pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par 

Apakšuzņēmēja dalību iepirkumā atbilstoši nolikuma 5.pielikumam; 

2.9. Līgumcena EUR, bez PVN: 7 400.00  

 

3. Komisija vērtē SIA “Būvprojektu Vadības Birojs” piedāvājumu vai tas ir atbilstošs visām 

nolikuma atlases prasībām. 

3.1. Pretendenta piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma un normatīvo 

aktu prasībām; 

3.2. Atbilstoši nolikuma 3.4.p. pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 

www.bis.gov.lv; 

3.3. Pretendentam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 EUR. Protokolam pievienota 

izdruku no VID datu bāzes;  

3.4. Ir pārbaudīta pretendenta UR izziņa un nav konstatēts, ka būtu pasludināta tā 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par bankrotu vai tiek veikta likvidācija. Protokolam pievienota izdruku no UR datu bāzes. 

3.5. Atbilstoši nolikuma 2.6.1.p. pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par finanšu 

apgrozījumu par iepriekšējo trīs gadu finanšu apgrozījumu (2015., 2016., 2017.), kas atbilst 

nolikuma prasībām; 

3.6. Atbilstoši nolikuma 2.6.2.p. pretendents izpildes procesā nodrošina ar atbildīgo 

būvuzraugu un atbildīgā būvuzrauga aizvietotāju, kuri atbilst nolikuma prasībām; 

3.7. Atbilstoši nolikuma 2.8.p. pretendenta norādītie speciālisti ir darba tiesiskajās attiecībās 

ar pretendentu un tā norādītais būvuzrauga aizvietotājs ir parakstījis apliecinājumu par 

dalību līguma izpildē; 

3.8. Līgumcena EUR, bez PVN: 8 000.00  

 

4. Komisija vērtē SIA “NORD INDUSTRY” piedāvājumu vai tas ir atbilstošs visām nolikuma 

atlases prasībām. 

4.1. Pretendenta piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma un normatīvo 

aktu prasībām; 

4.2. Atbilstoši nolikuma 3.4.p. pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 

www.bis.gov.lv; 

4.3. Pretendentam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 EUR. Protokolam pievienota 

izdruku no VID datu bāzes;  

4.4. Ir pārbaudīta pretendenta UR izziņa un nav konstatēts, ka būtu pasludināta tā 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par bankrotu vai tiek veikta likvidācija. Protokolam pievienota izdruku no UR datu bāzes. 

4.5. Atbilstoši nolikuma 2.6.1.p. pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par finanšu 

apgrozījumu par iepriekšējo trīs gadu finanšu apgrozījumu (2015., 2016., 2017.), kas atbilst 

nolikuma prasībām; 

4.6. Atbilstoši nolikuma 2.6.2.p. pretendents izpildes procesā nodrošina ar atbildīgo 

būvuzraugu un atbildīgā būvuzrauga aizvietotāju, kuri atbilst nolikuma prasībām; 

4.7. Atbilstoši nolikuma 2.8.p. norādītais būvuzrauga aizvietotājs ir parakstījis 

apliecinājumu par dalību līguma izpildē; 

4.8. Komisija konstatē, ka attiecībā uz "JV projekts" reģ. Nr. 44103072817 uz kuru iespējām 

balstās pretendents ir nodokļu parāds 4168.45 eiro apmērā; 

4.9. Līgumcena EUR, bez PVN: 14 840.00  

https://mail.adazi.lv/owa/redir.aspx?REF=KGlMztf97aoADdF_ofnKQrkYLWUmRZdZaEoMS36YRU94Ktwgsc3UCAFodHRwOi8vd3d3LmJpcy5nb3YubHY.
https://mail.adazi.lv/owa/redir.aspx?REF=KGlMztf97aoADdF_ofnKQrkYLWUmRZdZaEoMS36YRU94Ktwgsc3UCAFodHRwOi8vd3d3LmJpcy5nb3YubHY.
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5. Komisija vērtē SIA “Prokrial” piedāvājumu vai tas ir atbilstošs visām nolikuma atlases 

prasībām. 

5.1. Pretendenta piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma un normatīvo 

aktu prasībām; 

5.2. Atbilstoši nolikuma 3.4.p. pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 

www.bis.gov.lv; 

5.3. Pretendentam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 EUR. Protokolam pievienota 

izdruku no VID datu bāzes;  

5.4. Ir pārbaudīta pretendenta UR izziņa un nav konstatēts, ka būtu pasludināta tā 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par bankrotu vai tiek veikta likvidācija. Protokolam pievienota izdruku no UR datu bāzes. 

5.5. Atbilstoši nolikuma 2.6.1.p. pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par finanšu 

apgrozījumu par iepriekšējo trīs gadu finanšu apgrozījumu (2015., 2016., 2017.), kas atbilst 

nolikuma prasībām; 

5.6. Atbilstoši nolikuma 2.6.2.p. pretendents izpildes procesā nodrošina ar atbildīgo 

būvuzraugu un atbildīgā būvuzrauga aizvietotāju, kuri atbilst nolikuma prasībām; 

5.7. Atbilstoši nolikuma 2.8.p. norādītais būvuzrauga aizvietotājs ir parakstījis 

apliecinājumu par dalību līguma izpildē; 

5.8. Līgumcena EUR, bez PVN: 12 000.00  

 

 

6. Komisija vērtē SIA "Firma L4" piedāvājumu vai tas ir atbilstošs visām nolikuma atlases 

prasībām. 

6.1. Pretendenta piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma un normatīvo 

aktu prasībām; 

6.2. Atbilstoši nolikuma 3.4.p. pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 

www.bis.gov.lv; 

6.3. Pretendentam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 EUR. Protokolam pievienota 

izdruku no VID datu bāzes;  

6.4. Ir pārbaudīta pretendenta UR izziņa un nav konstatēts, ka būtu pasludināta tā 

maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par bankrotu vai tiek veikta likvidācija. Protokolam pievienota izdruku no UR datu bāzes. 

6.5. Pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par finanšu apgrozījumu par trīs gadu finanšu 

apgrozījumu (2014., 2015., 2016.); 

6.6. Atbilstoši nolikuma 2.6.2.p. pretendents izpildes procesā nodrošina ar atbildīgo 

būvuzraugu un atbildīgā būvuzrauga aizvietotāju, kuri atbilst nolikuma prasībām; 

6.7. Atbilstoši nolikuma 2.8.p. norādītais būvuzraugs un būvuzrauga aizvietotājs ir 

parakstījis apliecinājumu par dalību līguma izpildē; 

6.8. Līgumcena EUR, bez PVN: 18 800.00  

 

Komisija nolemj: 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “BŪVĒTIKA”, reģ. Nr. 40103446440, jo tā 

piedāvājums atbilda visām iepirkuma prasībām un bija saimnieciski visizdevīgākais ar 

zemāko 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. 

 

 

 

https://mail.adazi.lv/owa/redir.aspx?REF=KGlMztf97aoADdF_ofnKQrkYLWUmRZdZaEoMS36YRU94Ktwgsc3UCAFodHRwOi8vd3d3LmJpcy5nb3YubHY.
https://mail.adazi.lv/owa/redir.aspx?REF=KGlMztf97aoADdF_ofnKQrkYLWUmRZdZaEoMS36YRU94Ktwgsc3UCAFodHRwOi8vd3d3LmJpcy5nb3YubHY.
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Paraksti: 

Iepirkuma komisijas locekļi: 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:   _____________________ J. Krūze 

 

 

Komisijas locekļi:   _____________________ Dz.Kronbergs 

 

  

____________________  J.Neilands 

 

 

_____________________ S.Novicāne Lazdāne 

 

 

     _____________________ Gunta Neimane Šmite 

 


