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Ādažu novada domes 

iepirkuma 

„Vārpu ielas pārbūve” 

(ID. Nr. ĀND 2018/119) 

Iepirkumu komisijas sēdes 

PROTOKOLS Nr.05-30-2018/119-3 

 

Ādažos 2018.gada 21.decembrī 

               

Sēde sākās:  

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Komisijas locekļi: 

 

 

 

 

Iepirkumu speciāliste: 

Valērijs Bulāns 

Everita Kāpa 

Alīna Liepiņa-Jākobsone  

Halfors Krasts 

Uģis Dambis 

Artis Brūvers 

Linda Naļivaiko 

 

Komisijas izveides pamats:  

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194, 2018.gada 13.aprīļa lēmums 

Nr. 72 un 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226. 

 

Darba kārtībā: 

Piedāvājumu vērtēšana iepirkumā “Vārpu ielas pārbūve” (ID Nr.: ĀND 2018/119). 

 

Darba gaita: 

1. V. Bulāns informē, ka  noteiktajā termiņā piedāvājumus bija iesnieguši 2 pretendenti: 

Nr. Pretendents 
Piedāvātā cena 

EUR bez PVN 

1. SIA “RC Traffic” 39 039.42 

2. SIA “Amanda-EA” 53 734.79 

2. Komisija uzsāk pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu un, ņemot vērā, ka: 

2.1. iepirkumiem, kas veikti Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā, nav noteikti 

vērtēšanas posmi (kārtība), 

2.2. vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot 

vērā cenu, 

nolemj sākotnēji pārbaudīt abos piedāvājumos aritmētisko kļūdu un tad turpināt vērtēt 

lētāko piedāvājumu, dārgāko piedāvājumu nevērtējot. 

3. Komisija pārbauda SIA “RC Traffic” un SIA “Amanda-EA” finanšu piedāvājumus un 

aritmētisko kļūdu nekonstatē. 
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4. Komisija turpina vērtēt SIA “RC Traffic” iesniegtā piedāvājuma kvalifikācijas 

dokumentu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām un secina, ka piedāvājums ir 

atbilstošs. 

5. Komisija vērtē SIA “RC Traffic” iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

nolikuma tehnisko specifikāciju prasībām un secina, ka tas ir atbilstošs. 

6. Komisija turpina vērtēt SIA “RC Traffic” iesniegto finanšu piedāvājumu un secina, ka tas 

atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, kā arī - piedāvātā cena atbilst tirgus cenām. 

7. L.Naļivaiko ziņo, ka, pārbaudot ziņas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās 

daļas noteikumiem (14.12.2018. E-izziņa par nodokļu nomaksas statusu Sērija NO Nr. 

31307933-1000593439, E-IZZIŅA par likvidācijas un maksātnespējas procesiem, 

saimnieciskās darbības apturēšanu vai ārvalstī reģistrētas personas statusu Sērija URA Nr. 

31307933-1000593435 un 21.12.2018. E-izziņa par nodokļu nomaksas statusu Sērija NO 

Nr. 31307936-1000593454, E-IZZIŅA par likvidācijas un maksātnespējas procesiem, 

saimnieciskās darbības apturēšanu vai ārvalstī reģistrētas personas statusu Sērija URA Nr. 

31307936-1000593451), nav konstatēts, ka uz SIA “RC Traffic” būtu attiecināmi 

izslēgšanas nosacījumi. 

 

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības SIA “RC Traffic” par kopējo līguma summu 

39 039.42 euro bez PVN. 

2. L.Naļivaiko paziņot iepirkuma rezultātu pretendentiem un publicēt informāciju Iepirkumu 

uzraudzības biroja un Ādažu novada domes tīmekļvietnēs. 

3. E.Kāpai sagatavot un saskaņot ar SIA “RC Traffic” līguma projektu. 

 

Sēdi slēdz:  

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11.00. 

 

Pielikumā:  

1. Izdrukas no Iepirkumu uzraudzības biroja un Ādažu novada domes tīmekļvietnēm. 

2. Paziņojumi pretendentiem par iepirkuma rezultātiem. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:   _____________________ /V. Bulāns 

Komisijas locekļi: 

     _____________________ /E. Kāpa 

 

_____________________ /A. Liepiņa-Jākobsone 

 

_____________________ /H. Krasts 

      

     _____________________ /U. Dambis 

 

     _____________________ /A. Brūvers 

 

Iepirkumu speciāliste:   _____________________ /L.Naļivaiko 

 


