Lēmums par iepirkuma procedūras “Valsts meža dienesta Inčukalna mežniecības ēkas
Miera ielā 2, Inčukalnā apkures sistēmas remonts” rezultātiem (iepirkuma ID Nr.
VMD2015/13)
Apspriestais un nolemtais:
1. Iepirkuma komisija pārbaudīja, vai piedāvājumus iesniegušajiem pretendentiem
dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā,
nepastāvēja Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētie apstākļi: saskaņā ar
21.09.2015. e-izziņām par nodokļu nomaksas statusu, sērija NO Nr. 29641256-3604618,
29641299-3604660 un 29641280-3604634 SIA „FF” (reģ.Nr. 40003670683), SIA
„I.K.BŪVE” (reģ.nr.40003777875) un SIA „SANART” (reģ.nr.44103043748) 27.08.2015.
nebija nodokļu parādu valsts un pašvaldību nodokļu administrācijās, kas kopsummā pārsniedz
150 euro.
2. Iepirkuma komisijas sēdē 14.09.2015. pārbaudot pretendentu iesniegtos piedāvājumus
tika secināts, ka piedāvājumu ar zemāko cenu ir iesniegusi SIA „SANART”
(reģ.nr.44103043748) un, ka, pārbaudot SIA „SANART” (reģ.nr.44103043748) atbilstību
Iepirkuma aprakstā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un iesniegtajam piedāvājumam
pievienotos dokumentus saskaņā ar pretendentu atlases tabulu (šī protokola 1.pielikums), ir
nepieciešams pieaicināt ekspertu SIA „SANART” (reģ.nr.44103043748) iesniegto dokumentu
„Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts” un „Vides pārvaldības sistēmas apraksts”
atbilstības Iepirkuma apraksta 5.3.punktam un 5.4.punktam izvērtēšanai. Atbilstoši ekspertu
__________________________ sniegtajam atzinumam Iepirkuma komisija konstatē, ka:
SIA „SANART” (reģ.nr.44103043748) Iepirkumam iesniegtais „Kvalitātes
nodrošināšanas sistēmas apraksts” (turpmāk – kvalitātes apraksts) nav atbilstošs Iepirkuma
apraksta 5.3.punktā noteiktajai prasībai, proti:
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 4.2.2.punktu „Kvalitātes rokasgrāmata” kvalitātes
apraksts neietver LVS EN ISO 9001:2009 prasīto kvalitātes pārvaldības sistēmas
darbības sfēras definējumu, ieskaitot detalizētu informāciju par pamatojumu jebkuriem
izņēmumiem saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 1.2. punktā noteikto, kvalitātes
apraksts neietver skaidri aprakstītas LVS EN ISO 9001:2009 prasītās obligātās
procedūras un protokolus vai atsauces uz tām, kvalitātes apraksts neietver LVS EN
ISO 9001:2009 prasīto sistēmas procesu mijiedarbību saskaņā ar LVS EN ISO
9001:2009 4.1.punktu;
kvalitātes aprakstā nav ietverts uzņēmuma identificēto procesu definējums, kā arī LVS
EN ISO 9001:2009 0.2. un 4.1.punktos minēto procesu uzraudzības apraksts;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 5.3. punktu ”Kvalitātes politika” un 5.4.1.punktu
”Kvalitātes mērķi” kvalitātes apraksts neietver šī standarta prasītos kvalitātes politikas
un kvalitātes mērķu aprakstus;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 4.2.3.punktu”Dokumentu vadība” kvalitātes
aprakstā nav ietvertas šī standarta prasītās dokumentācijas vadības sadaļas vai atsauces
uz procedūru, kur tās noteiktas;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 4.2.4.punktu ”Protokolu vadība” kvalitātes
aprakstā nav ietvertas šī standarta prasītās protokolu vadības sadaļas vai atsauces uz
procedūru, kur tās noteiktas;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 5.6.1.punktu”Pārvaldības pārskate” kvalitātes
apraksts neietver aprakstu par pārvaldības pārskatu veikšanas kārtību un saglabātajiem
protokoliem vai atsauces uz to;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 6.2.2.punktu ”Kompetence, apmācība un izpratne”
kvalitātes apraksts neietver aprakstu vai atsauces uz kārtību, kādā uzņēmums vada
izglītības, pamācības, pieredzes un kvalifikāciju apstiprinošus protokolus;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 7.1.punktu „Produkta īstenošanas plānošana”

kvalitātes aprakstā ietvertais apraksts nav visaptverošs, precīzs un pilnībā atbilstošs,
nosakot nepieciešamos protokolus, lai sniegtu apliecinājumus, ka īstenošanas procesi
un gala produkts atbilst prasībām;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 7.2.2.punktu „Ar produktu saistītu prasību
pārskate kvalitātes aprakstā ietvertais apraksts nenosaka kārtību, kādā uzņēmums
izvērtē savas spējas izpildīt noteiktās prasības, novērst atšķirības līguma vai
pasūtījuma prasībās, ja tās nesakrīt ar sākotnēji noteiktajām, kā arī, kā uzņēmums
pārskata noteiktās prasības pirms tas uzņemas saistības piegādāt produktu klientam
(piemēram, iesniedzot pieteikumus konkursiem, apstiprinot līgumus vai pasūtījumus);
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 7.3.2.punktu „Projektēšanas un izstrādes sākuma
informācija”, 7.3.4.punktu „Projektēšanas un izstrādes pārskate”, 7.3.5.punktu
„Projektēšanas un izstrādes verificēšana”, 7.3.6.punktu „Projektēšanas un izstrādes
validēšana”, 7.3.7.punktu „Projektēšanas un izstrādes izmaiņu vadība”, tā kā kvalitātes
apraksts neietver šī standarta 4.2.2.punktā prasīto kvalitātes pārvaldības sistēmas
darbības sfēras aprakstu, nav iespējams novērtēt, vai šajos punktos noteiktās prasības
obligāti saglabājamiem protokoliem ir attiecināmas uz uzņēmuma darbību;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 7.4.1.punktu „Iepirkšanas process” kvalitātes
aprakstā nav ietverts apraksts par piegādātājiem noteikto atlases, novērtēšanas un
atkārtotas novērtēšanas kritērijiem, metodi, rezultātiem un protokoliem vai atsauce uz
tiem;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 7.5.2.punktu ”Ražošanas un pakalpojumu
nodrošināšanas procesu validēšana” – kvalitātes aprakstā ietvertais apraksts nav
atbilstošs standarta prasībām;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 7.5.3.punktu „Identifikācija un izsekojamība”, tā
kā kvalitātes apraksts neietver standarta 4.2.2.punktā prasīto kvalitātes pārvaldības
sistēmas darbības sfēras definējumu, ieskaitot detalizētu informāciju par pamatojumu
jebkuriem izņēmumiem saskaņā ar šī standarta 1.2.punktā noteikto, nav iespējams
izvērtēt, vai šajā standarta punktā noteiktās prasības ir saistošas uzņēmuma darbībai;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 7.5.4.punktu ”Klientu īpašums” kvalitātes
apraksts ietvertais apraksts nav atbilstošs šī standarta prasībām, jo neietver rīcības ar
saistītajiem protokoliem;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 7.6.punktu „Monitoringa un mērīšanas iekārtu
vadība” kvalitātes aprakstā ietvertais apraksts nav atbilstošs šī standarta prasībām, jo
neietver rīcības ar saistītajiem protokoliem;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 8.2.2.punktu ”Iekšējais audits” šī dokumenta
sadaļā „Iesniegtās dokumentācijas izraksts” 1.5. apakšpunktā minētais „iekšējais
audits” nav vērtējams kā atbilstošs saskaņā ar šī standartā ietvertajām prasībām,
ieskaitot prasības obligāti veicamajiem protokoliem;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 8.2.4.punktu „Produkta monitorings un mērīšana”
kvalitātes aprakstā ietvertais apraksts nav atbilstošs šī standarta prasībām;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 8.3.punktu ”Neatbilstoša produkta vadība”
kvalitātes aprakstā ietvertais apraksts nav atbilstošs šī standarta prasībām, jo nav
ietvertas rīcības ar saistītajiem protokoliem;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 8.5.2.punktu „Korektīva darbība” kvalitātes
apraksts neietver šī standarta prasīto procedūru vai atsauci uz to, kā arī saistīto
obligāto protokolu vadības kārtību;
saskaņā ar LVS EN ISO 9001:2009 8.5.3.punktu ”Preventīva darbība” kvalitātes
apraksts neietver šī standarta prasīto procedūru vai atsauci uz to, kā arī saistīto
obligāto protokolu vadības kārtību;
ISO 9001:2008 tika publicēts 15.11.2008. un Latvijas Republikas oficiālā standarta
versija LVS EN ISO 9001:2009 29.01.2009., bet SIA „SANART”
2

(reģ.nr.44103043748) iesniegtais kvalitātes apraksts apstiprināts ar 14.03.2008., līdz ar
to tas nevar būt balstīts uz minētā standarta prasībām.
Atbilstoši eksperta atzinumā norādītajam Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta
SIA „SANART” (reģ.nr.44103043748) iesniegtais dokuments „Kvalitātes nodrošināšanas
sistēmas apraksts” neatbilst ISO 9001:2008 vai ekvivalentai kvalitātes vadības sistēmai, līdz
ar to tas nav atbilstošs Iepirkuma apraksta 5.3.punktā noteiktajam „Pretendentam savā
profesionālajā darbībā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, atbilstīga ISO 9001:2008 vai
ekvivalentai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa
veida būvdarbu veikšanā”.
SIA „SANART” (reģ.nr.44103043748) Iepirkumam iesniegtais „Vides pārvaldības
sistēmas apraksts” nav atbilstošs Iepirkuma apraksta 5.4.punktā noteiktajai prasībai, proti, tajā
ir minēts par sistēmas ieviešanu un darba grupas izveidi, uzņēmuma vides politiku, kā arī
apraksta pielikumā plaši izklāstīti dažādi ēkas elementi un to ieguldījums ēkas
energoefektivitātē, bet principā nav aprakstīta paša uzņēmuma vides pārvaldības sistēma, tās
darbība un standarta prasību izpilde (nav arī dotas atsauces uz dokumentiem, kuros būtu
atspoguļota standarta prasību izpilde). Apraksts nesniedz priekšstatu par uzņēmuma vides
pārvaldības sistēmu un tās darbību, kā arī ir tikai daļējs ieskats par norādītas vadības sistēmas
ieviešanai uzņēmumā nepieciešamajām aktivitātēm.
Atbilstoši eksperta atzinumā norādītajam Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta
SIA „SANART” (reģ.nr.44103043748) iesniegtais dokuments „Vides pārvaldības sistēmas
apraksts” neatbilst ISO 14001:2004 vai ekvivalentai vides vadības sistēmai, līdz ar to tas nav
atbilstošs Iepirkuma apraksta 5.4.punktā noteiktajam „Pretendentam sava profesionālajā
darbībā ir ieviesta vides vadības sistēma, atbilstīga ISO 14001:2004 vai ekvivalentai vides
vadības sistēmai, kas atbilst Eiropas sertifikācijas standartiem visa veida būvdarbu veikšanā”.
Ņemot vērā minēto un ekspertu atzinumos norādīto Iepirkuma komisija secina, ka
pretendents SIA „SANART” (reģ.nr.44103043748) neatbilst Iepirkuma aprakstā izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām un saskaņā ar Iepirkuma apraksta 5.5. punktu pretendents no tālākās
dalības Iepirkumā tiek izslēgts un pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts.
Izvērtējot pretendentu SIA „I.K.BŪVE” (reģ.nr.40003777875) un SIA „FF”
(reģ.Nr.40003670683) iesniegtos piedāvājumus atbilstoši Iepirkuma aprakstā izvirzītajām
kvalifikācijas prasībām un iesniegtajam piedāvājumam pievienotos dokumentus saskaņā ar
pretendentu atlases tabulu (šī protokola 1.pielikums), Iepirkuma komisija par Iepirkuma
apraksta prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu atzinusi SIA „FF”
(reģ.Nr.40003670683) iesniegto piedāvājumu.
Tālāk iepirkuma komisija izvērtē SIA „FF” (reģ.Nr.40003670683) iesniegto tehnisko un
finanšu piedāvājumu – tāmi un secina, ka būvdarbu tāme sagatavota atbilstoši Iepirkuma
aprakstā izvirzītajām prasībām un, ka SIA „FF” (reģ.Nr.40003670683) piedāvājums ar
zemāko cenu atbilst Iepirkuma apraksta tehniskās specifikācijas prasībām, līdz ar to
pretendentam SIA „FF” (reģ.Nr.40003670683) būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības, dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētie apstākļi:
3.1.
Saskaņā ar 22.09.2015. e-izziņu par likvidācijas, maksātnespējas un
saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem, sērija URA Nr. 29666688-3608797
Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par SIA „FF” (reģ.Nr.40003670683)
maksātnespējas, (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu
saimniecisko darbību;
3.2.
Saskaņā ar 22.09.2015. e-izziņu par nodokļu nomaksas statusu, sērija NO Nr.
29666688-3608813 SIA „FF” (reģ.Nr. 40003670683) nav nodokļu parādu valsts un
pašvaldību nodokļu administrācijās.
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4. Ievērojot minēto, Iepirkuma komisija secina, ka pretendentam SIA „FF”
(reģ.Nr.40003670683) nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.
punktā minētie apstākļi. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un
Iepirkuma apraksta 10.2.punktu, Iepirkuma komisija vienbalsīgi pieņem lēmumu SIA „FF”
(reģ.Nr.40003670683) piešķirt līguma slēgšanas tiesības par VMD Inčukalna mežniecības
ēkas Miera ielā 2, Inčukalnā apkures sistēmas remontu par piedāvāto kopējo līgumcenu EUR
14 231.25 (četrpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro, 25 centi) bez PVN.
Lēmums pieņemts 22.09.2015.
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