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SIA “Ādažu namsaimnieks” izsludinātā IEPIRKUMA 

 

“Atkārtots iepirkums - Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu  

dzīvojamā mājā Pirmā ielā 43, Ādažos” 
 

Iepirkuma komisijas sēdes 

PROTOKOLS NR.8 

 

Ādaži,                                                                                                              2018. gada 18. aprīlī. 

Sēde sākās:  

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00. 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Komisijas locekļi: 

 

Pieaicinātā persona: 

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: 

Piedāvājuma vērtēšana iepirkumā “Atkārtots iepirkums - Energoefektivitātes paaugstināšanas 

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pirmā iela 43, Ādažos”. (ID.Nr. ĀN 2018/02). 

 

Darba gaita: 

1. Juris Krūze atgādina, ka noteiktajā termiņā piedāvājumus iesnieguši 2 (divi) pretendenti: SIA 

“Pro Dev”, reģistrācijas Nr. 40003776456 un SIA “Aimasa”, reģistrācijas Nr. 44103032138. 

  

2. Komisija vērtē SIA “Pro Dev” 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 8.1.p. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā; 

2.3. Atbilstoši nolikuma 8.2.p. pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 

www.bis.gov.lv; 

2.4. Atbilstoši nolikuma 8.3.p. pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par iepriekšējo trīs 

gadu finanšu apgrozījumu (2015., 2016., 2017.), kas atbilst nolikuma prasībām; 

2.5. Atbilstoši nolikuma 8.4.p. pretendents ir iesniedzis apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu 

apliecinājumu, ka pretendenta uzvaras gadījumā apdrošināšanas sabiedrība izsniegs garantiju 

– līguma nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no darbu izpildes vērtības bez PVN; 

2.6. Atbilstoši nolikuma 8.5.p. pretendents ir iesniedzis apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu 

apliecinājumu, ka pretendenta uzvaras gadījumā apdrošināšanas sabiedrība izsniegs 

garantijas laika garantiju 5% (5 procentu) apmērā no iepirkuma līguma cenas; 

2.7. Atbilstoši nolikuma 8.6.p. pretendents ir iesniedzis sarakstu (nolikuma 2.pielikums) par 

paveiktajiem būvdarbiem iepriekšējo 5 gadu laikā un pozitīvas atsauksmes; 

https://mail.adazi.lv/owa/redir.aspx?REF=KGlMztf97aoADdF_ofnKQrkYLWUmRZdZaEoMS36YRU94Ktwgsc3UCAFodHRwOi8vd3d3LmJpcy5nb3YubHY.
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2.8. Atbilstoši nolikuma 8.7.p. pretendents ir iesniedzis informācija par sertificētu būvdarbu 

vadītāju (nolikuma 3.pielikums), kuram ir pieredze līdzīgu objektu būvdarbu vadīšanā kā 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam; 

2.9. Atbilstoši nolikuma 8.8.p. pretendents ir iesniedzis informācija par darba aizsardzības 

koordinatoru (nolikuma 3.pielikums), kura kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām; 

2.10. Atbilstoši nolikuma 8.9.p. pretendents ir iesniedzis informācija par ugunsdrošību 

atbildīgo personu (nolikuma 3.pielikums), kura kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām; 

2.11. Atbilstoši nolikuma 8.10.p. pretendents ir iesniedzis apdrošināšanas sabiedrība 

izsniegtu apliecinājumu par prasību izpildi saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu; 

2.12. Atbilstoši nolikuma 8.11.p. pretendents informē, ka līguma izpildei neplāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus; 

2.13. Atbilstoši nolikuma 8.12.p. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi. 

2.14. Atbilstoši nolikuma 10.p. pretendents ir iesniedzis laika grafiku būvdarbiem, finanšu 

plūsmas grafiku un galveno izmantojamo materiālu aprakstu, kas atbilst nolikuma prasībām. 

2.15. Atbilstoši nolikuma 11.p. pretendents ir iesniedzis finanšu piedāvājumu, kas atbilst 

nolikuma prasībām. 

2.16. Tiek konstatētas aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājuma lokālajās tāmēs. Veicot tāmes 

precizēšanu piedāvātā līgumcena: 

līgumcena EUR, bez PVN:   1 336 854.29  

Garantijas laiks (kalendāros mēnešos):  72 

Darbu veikšanas laiks kalendārajās dienās:  140 

 

3. Komisija vērtē SIA “Aimasa” 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 8.1.p. pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā; 

3.3. Atbilstoši nolikuma 8.2.p. pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 

www.bis.gov.lv; 

3.4. Atbilstoši nolikuma 8.3.p. pretendents ir iesniedzis apliecinājumu par iepriekšējo trīs 

gadu finanšu apgrozījumu (2015., 2016., 2017.), kas atbilst nolikuma prasībām; 

3.5. Atbilstoši nolikuma 8.4.p. pretendents ir iesniedzis apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu 

apliecinājumu ka pretendenta uzvaras gadījumā apdrošināšanas sabiedrība izsniegs garantiju 

– līguma nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no darbu izpildes vērtības bez PVN; 

3.6. Atbilstoši nolikuma 8.5.p. pretendents ir iesniedzis apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu 

apliecinājumu ka pretendenta uzvaras gadījumā apdrošināšanas sabiedrība izsniegs garantijas 

laika garantiju; 

3.7. Atbilstoši nolikuma 8.6.p. pretendents ir iesniedzis sarakstu (nolikuma 2.pielikums) par 

paveiktajiem būvdarbiem iepriekšējo 5 gadu laikā un pozitīvas atsauksmes; 

3.8. Atbilstoši nolikuma 8.7.p. pretendents ir iesniedzis informāciju par sertificētu būvdarbu 

vadītāju (nolikuma 3.pielikums), kuram ir pieredze līdzīgu objektu būvdarbu vadīšanā kā 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam; 

3.9. Atbilstoši nolikuma 8.8.p. pretendents ir iesniedzis informācija par darba aizsardzības 

koordinatoru (nolikuma 3.pielikums), kura kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām; 

3.10. Atbilstoši nolikuma 8.9.p. pretendents ir iesniedzis informācija par ugunsdrošību 

atbildīgo personu (nolikuma 3.pielikums), kura kvalifikācija atbilst nolikuma prasībām; 

3.11. Atbilstoši nolikuma 8.10.p. pretendents ir iesniedzis apdrošināšanas sabiedrība 

izsniegtu apliecinājumu par prasību izpildi saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu; 

https://mail.adazi.lv/owa/redir.aspx?REF=KGlMztf97aoADdF_ofnKQrkYLWUmRZdZaEoMS36YRU94Ktwgsc3UCAFodHRwOi8vd3d3LmJpcy5nb3YubHY.
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3.12. Atbilstoši nolikuma 8.11.p. pretendents informē, ka līguma izpildei neplāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus; 

3.13. Atbilstoši nolikuma 8.12.p. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas noteikumi. 

3.14. Atbilstoši nolikuma 10.p. pretendents ir iesniedzis laika grafiku būvdarbiem, finanšu 

plūsmas grafiku un galveno izmantojamo materiālu aprakstu, kas atbilst nolikuma prasībām. 

3.15. Atbilstoši nolikuma 11.p. pretendents ir iesniedzis finanšu piedāvājumu, kas atbilst 

nolikuma prasībām. 

3.16. Tiek konstatētas aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājuma lokālajās tāmēs. Veicot tāmes 

precizēšanu piedāvātā līgumcena: 

līgumcena EUR, bez PVN:   1 230 063.40  

Garantijas laiks (kalendāros mēnešos):  60 

Darbu veikšanas laiks kalendārajās dienās:  231 

 

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana. Pielikums Nr.1 

 

Komisija nolemj: 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Aimasa”, kura piedāvājums atbilda visām 

iepirkuma prasībām, kā arī ieguva visaugstāko vērtējumu, saskaņā ar piedāvājumu 

vērtēšanas un izvēles kritērijiem (skat. pielikumā);  

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. 

 

 

 

Paraksti: 

Iepirkuma komisijas locekļi: 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:   _____________________ J. Krūze 

 

 

Komisijas locekļi:   _____________________ Dz.Kronbergs 

 

  

_____________________  J.Neilands 

 

 

Pieaicinātā persona:   _____________________ S.Novicāne Lazdāne 

 

 

Komisijas sekretāre:   _____________________ G. Neimane Šmite 

 


