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Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu 

“Tehniskā projekta izstrāde energoefiktivitātes paaugstināšanai dzīvojamā mājā Sporta 
ielā 2, Daugavpilī” 

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/43M 
 

Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.5 
 

2014.gada 28.novembrī 
 
SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 13.00. 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
Komisijas priekšsēdētājs: 
 
Komisijas locekli: 

Jevgeņijs Oļenovs – valdes loceklis  
 
Vera Ragele – Ražošanas-tehniskās daļas vadītāja 
Mihails Kapeļušnikovs – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 
Vadims Kodačs – ēku būvinženieris 
Nataļja Rustkova – vecākais juriskonsults 

PROTOKOLĒ:  Olga Strelkova - iepirkumu nodrosināšanas speciālists 
 

SĒDĒ NEPIEDALĀS: Komisijas priekšsēdētāja vietniece Renāte Zalivska – Plānošanās 
ekonomiskās daļas vadītāja. 
 
Komisijas izveidošanas pamats: pastāvīga iepirkumu komisija saskaņā ar 01.04.2014. rīkojumu 
Nr.1-3/0026. 
 
Komisijas sēdes darba kārt ība: 

1. Faktiskās situācijas konstatēšana, iesniegto dokumentu izskatīšana un lēmuma par 
uzvarētāju pieņemšana. 

I. Faktiskās situācijas konstatēšana, iesniegto dokumentu izskatīšana un lēmuma par 
uzvarētāju pieņemšana 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs atklāj sēdi, nosauc komisijas sastāvu un ziņo sēdes darba 
kārtību. 

1.2. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs ziņo, ka: 

1.2.1. 23.05.2014. sēdē (prot.Nr.2) komisija konstatēja, ka iepirkumam ir pieteikušies 4 (četri) 
pretendenti un piedāvā šādas cenas: 

Nr. 
p.k. 

Pretendents 
Līgumcena 

euro (bez PVN) 
Līgumcena 

euro (ar PVN) 

1. SIA „WONDERFULL” 3500.00 4235.00 

2. SIA „Mūsu projekts” 6150.00 7441.50 

3. SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” 9280.00 11228.80 

4. SIA „KOMFORTA STANDARTS” 12556.00 15192.76 
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1.2.2. komisija konstatēja, ka pretendenti SIA „WONDERFULL”, SIA „Mūsu projekts”, SIA 
„KOMFORTA STANDARTS” un SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” ir iesnieguši visus 
Nolikumā noteiktos dokumentus. Visiem pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un to 
atvasinājumiem ir juridisks spēks. Ka arī pretendentu tehniskie un finanšu piedāvājumi atbilst 
nolikuma un tehnisko noteikumu prasībām. 

1.2.3. komisija konstatēja, ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko 
cenu iepirkumā piedāvā pretendents SIA „WONDERFULL” – EUR 3500.00 bez PVN. 

1.2.4. konstatēja, ka pretendentam SIA „WONDERFULL” ir nodokļu parādi uz 23.05.2014. 
EUR 18547.07 apmērā. 

1.2.5. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta astotās daļas 2.punktu,  iepirkumu 
komisija nolēma informēt pretendentu SIA „WONDERFULL” par to, ka tam konstatēti nodokļu 
parādi. 

1.2.6. 10.06.2014. sēdē (prot.Nr.3) iepirkumu komisija, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 
panta astotās daļas 2.punktā noteikto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 
piekto daļu, nolēma izslēgt no dalības iepirkumā pretendentu SIA „WONDERFULL”, jo 
pretendentam ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

1.2.7. komisija konstatēja, ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, nākošais 
pretendents, kurš iepirkumā piedāvā zemāko cenu ir - SIA „M ūsu projekts” – EUR 6150.00 
bez PVN. Pretendentu SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” un SIA „KOMFORTA 
STANDARTS” piedāvātās cenas nav zemākās. 
1.2.8. komisija konstatēja, ka pretendentam SIA „Mūsu projekts” ir nodokļu parādi uz 
07.06.2014. EUR 244.36 apmērā. 

1.2.9. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta astotās daļas 2.punktu,  iepirkumu 
komisija nolēma informēt pretendentu SIA „Mūsu projekts” par to, ka tam konstatēti nodokļu 
parādi. 

1.2.10. 18.06.2014. sēdē (prot.Nr.4) komisija konstatēja, ka pretendents SIA „Mūsu projekts” ir 
atzīstams par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

1.2.11. iepirkumu komisija nolēma uzdot Ražošanas tehniskajai daļai informēt dzīvojamās mājas 
Sporta ielā 2, Daugavpilī, attiecīgās personas par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības iepirkumā. 
1.3. Komisija priekšsēdētājs ziņo, ka 2014.gada 29.oktobrī tika saņemts dzīvojamās mājas Sporta 
ielā 2, Daugavpilī, pilnvarotās personas iesniegums par piekrišanu slēgt līgumu ar SIA „Mūsu 
projekts” iepirkuma ietvaros. 

1.4. Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta devito, 
desmito un vienpadsmito daļu,  iepirkumu komisija nolemj: 

1.4.1. atzīt par uzvarētāju iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde energoefiktivitātes 
paaugstināšanai dzīvojamā mājā Sporta ielā 2, Daugavpilī”  ID Nr.SIA DDzKSU-2014/43M – 
SIA „M ūsu projekts”, vienotais reģistrācijas numurs vienotais reģistrācijas numurs 
40103409675, juridiskā adrese: Mūkusalas ielā 41B-8, Rīga, LV-1004; 

1.4.2. uzdot protokolētājai O.Strelkovai sagatavot informatīvas vēstules pretendentiem; 

1.4.3. uzdot Juridiskajai daļai: 

1.4.3.1. noslēgt iepirkuma nolikumā noteikto līgumu ar izraudzīto pretendentu 
(līgumcena 6150.00 euro bez PVN); 

1.4.3.2. noslēgtā līguma kopiju iesniegt iepirkuma dokumentācijā. 
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1.4.4. publicēt paziņojumu par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma uzraudzības biroja mājas 
lapā www.iub.gov.lv  un SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 
mājas lapā www.dzksu.lv; 

1.4.5. ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā noslēgtais līgums, publicēt attiecīga līguma 
tekstu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā 
www.dzksu.lv. 

Balsojums: 5 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav. 

 
SĒDE BEIDZAS plkst. 14.40. 
 
Komisijas priekšsēdētājs (paraksts) J.Oļenovs 
 
 
Komisijas locekļi (paraksts) V.Ragele 
 
 (paraksts) M.Kapeļušnikovs 
  
 (paraksts) V.Kodačs 
 
 (paraksts) N.Rustkova 
 
 
Protokolē: (paraksts) O.Strelkova 


