Lēmums par iepirkuma procedūras “Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās
virsmežniecības ēkas Brīvības ielā 129b, Ogrē remonts” rezultātiem (iepirkuma ID Nr.
VMD2015/15)
Apspriestais un nolemtais:
1. Iepirkuma “Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības ēkas Brīvības ielā
129b, Ogrē remonts”, ID Nr. VMD2015/15 (turpmāk – Iepirkums) 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 08.10.2015. e-izziņām par nodokļu nomaksas
statusu, sērija NO Nr. 29849701-3656854, 29850231-3657164, 29849701-3656853,
29849701-3656856 un 29849610-3656793 SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA”
(reģ.Nr.40003411813), SIA „Katleri” (reģ.nr.40103073727), SIA „FF” (reģ.nr.40003670683),
SIA „BūvBalsts” (reģ.nr.40103531183) un SIA „TG Construction” (reģ.nr.40103723135)
25.09.2015. nebija nodokļu parādu valsts un pašvaldību nodokļu administrācijās, kas
kopsummā pārsniedz 150 euro.
2. Iepirkuma komisijas sēdē 14.10.2015. pārbaudot pretendentu SIA „ORIONS
CELTNIECĪBAS
KOMPĀNIJA”
(reģ.Nr.40003411813),
SIA
„Katleri”
(reģ.nr.40103073727),
SIA
„FF”
(reģ.nr.40003670683),
SIA
„BūvBalsts”
(reģ.nr.40103531183) un SIA „TG Construction” (reģ.nr.40103723135) atbilstību Iepirkuma
aprakstā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un iesniegtajam piedāvājumam pievienotos
dokumentus saskaņā ar pretendentu atlases tabulu (šī protokola 1.pielikums) tika secināts, ka
ir nepieciešams pieaicināt ekspertu SIA „TG Construction” (reģ.nr.40103723135) iesniegto
dokumentu „Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata” un „Apraksts par vides aizsardzības
prasību nodrošināšanu” atbilstības Iepirkuma apraksta 5.3.punktam un 5.4.punktam
izvērtēšanai un SIA „Katleri” (reģ.nr.40103073727) iesniegto dokumentu „Uzņēmuma vides
pārvaldības sistēmas apraksts” un „Vides vadība SIA „Katleri”” atbilstības Iepirkuma
apraksta 5.4.punktam izvērtēšanai. Atbilstoši eksperta __________________________
sniegtajam atzinumam Iepirkuma komisija norāda, ka:
SIA „TG Construction” (reģ.nr.40103723135) Iepirkumam iesniegtais dokuments
„Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata” (turpmāk – rokasgrāmata) nav atbilstošs
Iepirkuma apraksta 5.3.punktā noteiktajai prasībai, proti:
rokasgrāmatas 1.1.punktā teikts, ka tā izstrādāta pamatojoties uz LVS EN ISO
9001:2000 – standarta versiju, kas nav spēkā kopš 2008.gada;
rokasgrāmatas 2.2.punktā ietvertais mērķu apraksts neatbilst LVS EN 9001:2009
5.4.1.punktam „Kvalitātes mērķi”;
rokasgrāmatas 3.3.punktā ietvertais uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas darbības
jomas apraksts neatbilst LVS EN 9001:2009 4.2.2.a punkta prasībām: „organizācijai
jāizstrādā un jāuztur kvalitātes rokasgrāmata, kas ietver kvalitātes pārvaldības sistēmas
darbības sfēru, ieskaitot detalizētu informāciju un pamatojumu jebkuriem
izņēmumiem”;
rokasgrāmatas 5.punkts „Procesu vadība” neatbilst LVS EN 9001:2009 4.1. un 4.2.2.c
punktu prasībām: „organizācijai jāizstrādā un jāuztur kvalitātes rokasgrāmata, kas
ietver aprakstu par kvalitātes pārvaldības sistēmas procesu mijiedarbību”;
rokasgrāmatā nav ietvertas LVS EN 9001:2009 4.2.1.c punktā noteiktās obligātās
procedūras un protokoli vai atsauces uz tiem – projektēšana un izstrāde (LVS EN
9001:2009 7.3.punkts), iepirkšanas process (LVS EN 9001:2009 7.4.1. punkts),
monitoringa un mērīšanas iekārtu vadība (LVS EN 9001:2009 7.6. punkts), iekšējais
audits (LVS EN 9001:2009 8.2.2.punkts), neatbilstošu produktu vadība (LVS EN
9001:2009 8.3.punkts), korektīva darbība (LVS EN 9001:2009 8.5.2.punkts) un
preventīva darbība (LVS EN 9001:2009 8.5.3. punkts).

Atbilstoši eksperta atzinumā norādītajam Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta
SIA „TG Construction” (reģ.nr.40103723135) iesniegtais dokuments „Kvalitātes vadības
sistēmas rokasgrāmata” 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 „TG Construction” (reģ.nr.40103723135) Iepirkumam iesniegtais dokuments
„Apraksts par vides aizsardzības prasību nodrošināšanu” (turpmāk – SIA „TG Construction”
apraksts) nav atbilstošs Iepirkuma apraksta 5.4.punktā noteiktajai prasībai, proti, tajā nav
ietverti standarta obligātie dokumenti un pieraksti vai atsauce uz tiem, saskaņā ar LVS EN
14001:2005:
4.2.punkts - vides politika (dokuments);
4.3.1.punkts - vides aspekti (procedūra);
4.3.2. punkts - likumdošanas un citas vides prasības (procedūra);
4.3.3.punkts - vides mērķi, kam jābūt dokumentētiem un mērāmiem, (programmas un
uzdevumi – daļēji ietverti SIA „TG Construction” aprakstā);
4.4.3.punkts - procedūra attiecībā uz vides pārvaldības sistēmu un vides aspektiem;
4.4.4. c) punkts - vides pārvaldības sistēmas pamatelementi un to savstarpējā
mijiedarbība;
4.5.1. punkts - monitorings un mērījumi (procedūra);
4.5.2. punkts - atbilstības novērtēšana (procedūra, protokoli);
4.5.5.punkts - iekšējais audits (programma, protokoli);
4.6.punkts - pārvaldības pārskati (protokoli).
Atbilstoši eksperta atzinumā norādītajam Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta
SIA „TG Construction” (reģ.nr.40103723135) iesniegtais dokuments „Apraksts par vides
aizsardzības prasību nodrošināšanu” 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”.
SIA „Katleri” (reģ.nr.40103073727) Iepirkumam iesniegtie dokumenti „Uzņēmuma vides
pārvaldības sistēmas apraksts” (turpmāk – SIA „Katleri” apraksts) un „Vides vadība SIA
„Katleri”” nav atbilstoši Iepirkuma apraksta 5.4.punktā noteiktajai prasībai, proti, tajos nav
ietverti standarta obligātie dokumenti un pieraksti vai atsauce uz tiem, saskaņā ar LVS EN
14001:2005:
4.1.punkts - vides pārvaldības sistēmas darbības sfēra;
4.2. punkts - vides politika (SIA „Katleri” apraksts daļēji ietver politikas elementus);
4.3.1.punkts - vides aspekti (shēmā „Vides vadība SIA „Katleri” atspoguļota vides
aspektu identifikācijas lēmumshēma, bet tā neietver pašus aspektus, kas ir/būtu
identificēti);
4.3.2. punkts - likumdošanas un citas vides prasības (SIA „Katleri” apraksts ietver
apņemšanos izpildīt Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktus);
4.3.3.punkts - prasītie vides mērķi, kam jābūt dokumentētiem, mērāmiem un
saderīgiem ar vides politiku (uzdevumi daļēji ietverti SIA „Katleri” aprakstā);
4.4.1.punkts - pārvaldības pārstāvis, lomu, atbildību un pilnvaru sadalījums;
4.4.2.punkts- noteiktās procedūras (daļēji ietverts SIA „Katleri” aprakstā);
4.4.3.punkts - procedūra attiecībā uz vides pārvaldības sistēmu un vides aspektiem un
dokumentēts lēmums par informācijas sniegšanu par tās ievērojamiem vides
aspektiem ārējām organizācijām;
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4.4.4. c) punkts - vides pārvaldības sistēmas pamatelementi un to savstarpējā
mijiedarbība;
4.4.5. punkts - dokumentu vadība (procedūra);
4.4.7.punkts - gatavība ārkārtas situācijām un reaģēšana uz tām (procedūra);
4.5.1.punkts - monitorings un mērījumi (procedūra);
4.5.2.punkts - atbilstības novērtēšana (procedūra, protokoli);
4.5.3.punkts - neatbilstība, korektīva darbība un preventīva darbība (procedūra,
protokoli);
4.5.5.punkts - iekšējais audits (programma, protokoli);
4.6.punkts - pārvaldības pārskati (protokoli).
Atbilstoši eksperta atzinumā norādītajam Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta
SIA „Katleri” (reģ.nr.40103073727) iesniegtie dokumenti „Uzņēmuma vides pārvaldības
sistēmas apraksts” un „Vides vadība SIA „Katleri”” neatbilst ISO 14001:2004 vai
ekvivalentai vides vadības sistēmai, līdz ar to tie nav atbilstoši 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 eksperta atzinumos norādīto Iepirkuma komisija secina, ka
pretendenti SIA „TG Construction” (reģ.nr.40103723135) un SIA „Katleri”
(reģ.nr.40103073727) neatbilst Iepirkuma aprakstā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un
saskaņā ar Iepirkuma apraksta 5.5. punktu SIA „TG Construction” (reģ.nr.40103723135) un
SIA „Katleri” (reģ.nr.40103073727) no tālākās dalības Iepirkumā tiek izslēgti un šo
pretendentu piedāvājumi tālāk netiek vērtēti.
Izvērtējot
pretendentu
SIA
„ORIONS
CELTNIECĪBAS
KOMPĀNIJA”
(reģ.Nr.40003411813), SIA „FF” (reģ.nr.40003670683) un SIA „BūvBalsts”
(reģ.nr.40103531183) 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 „ORIONS
CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” (reģ.Nr.40003411813) iesniegto piedāvājumu:
Nr.
p.k.

Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas Nr.

1.

SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS
KOMPĀNIJA”, 40003411813
SIA „Katleri”, 40103073727

2.
3.
4.
5.

Adrese
Celtnieku iela 37, Ogre,
LV-5001
„Katleri”, p/n Garkalne,
Ādažu nov., LV-2137
Ceraukstes iela 21,
Rīga, LV-1004
Brīvības gatve 356-33,
Rīga, LV-1006
Zemgaļu iela 8, Rīga,
LV-1006

SIA „FF”, 40003670683
SIA „BūvBalsts”,40103531183
SIA „TG Construction”,
40103723135

Piedāvājuma cena
EUR (bez PVN)
25000.69
22281.39
25124.55
34968.17
14018.81

Tālāk iepirkuma komisija izvērtē SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA”
(reģ.Nr.40003411813) iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu – tāmi un secina, ka
būvdarbu tāme sagatavota atbilstoši Iepirkuma apraksta izvirzītajām prasībām un, ka SIA
„ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” (reģ.Nr.40003411813) piedāvājums ar zemāko
cenu atbilst Iepirkuma apraksta tehniskās specifikācijas prasībām, līdz ar to pretendentam SIA
„ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” (reģ.Nr.40003411813) būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības.
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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 21.10.2015. e-izziņu par likvidācijas, maksātnespējas un
saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem, sērija URA Nr. 30638459-3702292
Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par SIA „ORIONS CELTNIECĪBAS
KOMPĀNIJA” (reģ.Nr.40003411813) maksātnespējas, (t.sk. bankrota) procesiem,
likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību;
3.2.
Saskaņā ar 21.10.2015. e-izziņu par nodokļu nomaksas statusu, sērija NO Nr.
30638459-3702294
SIA
„ORIONS
CELTNIECĪBAS
KOMPĀNIJA”
(reģ.Nr.40003411813) nav nodokļu parādu valsts un pašvaldību nodokļu administrācijās.
4. Ievērojot minēto, Iepirkuma komisija secina, ka pretendentam SIA „ORIONS
CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA” (reģ.Nr.40003411813) 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 „ORIONS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA”
(reģ.Nr.40003411813) piešķirt līguma slēgšanas tiesības par Valsts meža dienesta Rīgas
reģionālās virsmežniecības ēkas Brīvības ielā 129b, Ogrē remontu par piedāvāto kopējo
līgumcenu EUR 25000.69 (divdesmit pieci tūkstoši euro, 69 centi) bez PVN.
Lēmums pieņemts 21.10.2015.
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