Noraksts
Iepirkuma procedūras
“Daudzdzīvokļu mājas Olainē, Stacijas ielā 2 renovācijas darbi ”
(identifikācijas Nr. ERAF Olaine, AS OŪS 2015/5)
komisijas sanāksmes

PROTOKOLS Nr.5
2015.gada 19.jūnijā

Olainē

Sanāksmi sāk plkst.14.00, beidz plkst.15.00.
1. Par pārbaužu veikšanu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma punktu 10.5
2. Par iepirkuma līguma slēgšanu
Iepirkuma komisija vērtēs tikai nolikuma punktiem 10.1., 10.2 un 10.3. prasībām
atbilstošos Pretendentu piedāvājumus. No atbilstošajiem piedāvājumiem iepirkumu komisija
izvēlēsies vienu visizdevīgāko piedāvājumu. Piedāvājuma izvēles kritērijs - zemākā piedāvātā
līgumcena.
Iepirkumu komisija izveidota ar AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja M.Mazura
2015.gada 07.maija rīkojumu Nr.250.
Sanāksmi vada iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa
Sanāksmē piedalās: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa
Iepirkuma komisijas locekļi:
Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs;
Kristīne Ruļuka - AS „Olaines ūdens un siltums” projekta vadītāja;
Tamāra Levicka - AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktore.
Protokolē – Kristīne Ruļuka
1. Iepirkuma priekšmets – 4 stāvu (30 dzīvokļu ) dzīvojamās mājas Olainē, Stacijas ielā 2
renovācijas darbi, tai skaitā:
- ēkas fasādes siltināšana 1476 m2;
- ēkas cokola, pamatu siltināšana 97 m2 un pamatu apmales atjaunošana 61 m2;
- jumta pārseguma siltināšana 616 m2 un jauna jumta
hidroizolācijas materiāla
ieklāšana 616 m2;
- siltumapgādes sistēmas renovācija pie 88 esošajiem sildķermeņiem.

1.p.

Par pārbaužu veikšanu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma punktu 10.5
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs V.Liepa informē komisijas locekļus, ka, saskaņā ar iepirkuma
nolikuma punktu 10.5., pirms paziņojuma par līguma slēgšanu nepieciešams pārliecināties, vai uz
uzvarējušo pretendentu - SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr. 43603047371, nav attiecināmi Iepirkuma

procedūras nolikuma punktos 5.1.1. un 5.2.1. noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Iepirkuma
komisijas priekšsēdētājs aicina iepirkuma komisijas locekļus veikt nepieciešamo pārbaudi.

Lai pārliecinātos, vai uz pretendentu nav attiecināmi Iepirkuma nolikuma 5.1.1. punktā
noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Iepirkuma komisija, izmantojot vietni https://www.eis.gov.lv
izdrukā izziņu, sērija URA Nr.25688671-3333301 (pielikumā), lai pārliecinātos, vai Pretendentam
nav uzsākts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota
sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota
novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai tas netiek likvidēts. Izskatot izdruku (pielikumā), iepirkuma
komisija konstatē:
-

uz SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr. 43603047371, nav attiecināmi Iepirkuma nolikuma
5.1.1. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

Lai pārliecinātos, vai uz pretendentu nav attiecināmi Iepirkuma nolikuma punktā 5.1.2.
noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Iepirkuma komisija, izmantojot https://www.eis.gov.lv izdrukā
izziņu, sērija NO Nr.25688671-3333303 (pielikumā), lai pārliecinātos, vai Pretendentam nav
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Izskatot izdruku, iepirkuma komisija konstatē:
 SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr. 43603047371, nav attiecināmi Iepirkuma nolikuma 5.1.2.
punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi
Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisijas vienbalsīgi, ar četrām balsīm “par”, nolemj:
1.1. Atzīt, ka uz Pretendentu SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr. 43603047371, nav attiecināmi Iepirkuma
procedūras nolikuma punktos 5.1.1. un 5.2.1. noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

2.p.
Par iepirkuma līguma slēgšanu
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa informē iepirkuma komisiju, ka ir
veiktas visas nepieciešamās pārbaudes, līdz ar to ir iespējams pieņemt lēmumu par iepirkuma
līguma slēgšanu ar uzvarējušo pretendentu.
Pēc jautājuma apspriešanas un debatēm iepirkuma komisija vienbalsīgi, ar četrām balsīm „par”, nolemj:
2.1. Pēc iepirkuma procedūras norises saskaņošanas ar VA „Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra” slēgt
iepirkuma līgumu
ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju
SIA „GS CELT”, vien.reģ.nr.
43603047371, Emīla dārziņa iela 22, Jelgava, LV -3008, par piedāvāto zemāko līguma cenu, bez
PVN, EUR 96 841,28;
2.2.. Uzdot iepirkuma komisijas priekšsēdētājam V.Liepam informēt iepirkuma procedūras dalībniekus par
iepirkuma komisijas rezultātiem.
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Protokolēja K.Ruļuka
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