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SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 14.20. 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks: 
Komisijas locekli: 

Jevgeņijs Oļenovs – valdes loceklis  
 
Renāte Zalivska – Plānošanās ekonomiskās daļas vadītāja 
Vadims Kodačs – Ražošanas-tehniskās daļas vadītāja vietnieks 
Mihails Kapeļušnikovs – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 
Nataļja Rustkova – juriskonsulte 

PROTOKOLĒ:  Olga Strelkova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 
 

SĒDĒ NEPIEDALĀ: Komsijas locekle Vera Ragele – Ražošanas-tehniskās 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 un lēmuma par uzvarētāju pieņemšana 

I. Faktiskās situācijas konstatēšana 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 ziņo, ka 2014.gada 10.jūnija sēdē (prot. Nr.2) iepirkumu komisija: 

1.2.1. konstatēja, ka iepirkuma C.DAĻAI ir pieteikušies 2 (divi) pretendenti un piedāvā šādas 
cenas: 

Līgumcena euro (bez PVN) 
Nr. 
p.k. 

Pretendents C.DAĻĀ 
K.Valdemāra 25 

1. SIA „BUILDER INDUSTRY” 52452.34 

2. SIA „ALLAIS-TRANZ ĪTS D” 45739.28 

1.2.2. konstatēja, ka pretendents SIA „BUILDER INDUSTRY” ir iesniedzīs visus Nolikumā 
noteiktos dokumentus. Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir 
juridisks spēks. Pretendenta SIA „ALLAIS-TRANZĪTS D” iesniegtais objekta apsekošanas akts 
nav parakstīts. Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta pirmajai daļai, lai 
dokumentam būtu juridisks spēks, tajā iekļauj šādus rekvizītus: 1) dokumenta autoru nosaukums; 
2) dokumenta datums; 3) paraksts. Ņemot vērā minēto secināms, ka pretendenta SIA „ALLAIS-
TRANZĪTS D” iesniegtajam objekta apsekošanas aktam nav juridiskā spēka. Tātad, pretendents 
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SIA „ALLAIS-TRANZ ĪTS D” nav iesniedzis iepirkuma nolikuma 5.2.10.apakšpunktā noteikto 
dokumentu – objekta apsekošanas aktu. Papildus tam, iepirkuma komisijas loceklis V.Kodačs 
ziņoja, ka pretendenta SIA „ALLAIS-TRANZĪTS D” lokālās tāmes neatbilst iepirkuma 
nolikuma 5.2.9.apakšpunkta prasībām. Pretendenta lokālās tāmes nav sagatavotās atbilstoši 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, proti, iepirkuma C.DAĻAI 
iesnegtajā tāmē pozīcija Nr.36 nav aizpildīta vispār.  

1.2.3. nolēma izslēgt no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt pretendenta SIA „ALLAIS-
TRANZĪTS D” piedāvājumu, jo pretendenta SIA „ALLAIS-TRANZĪTS D” iesniegtais objekta 
apsekošanas akts nav parakstīts. Tātad, pretendents SIA „ALLAIS-TRANZĪTS D” nav 
iesniedzis iepirkuma nolikuma 5.2.10.apakšpunktā noteikto dokumentu – objekta apsekošanas 
aktu. Papildus tam, pretendenta SIA „ALLAIS-TRANZĪTS D” lokālās tāmes neatbilst iepirkuma 
nolikuma 5.2.9.apakšpunkta prasībām. Pretendenta lokālās tāmes nav sagatavotās atbilstoši 
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

1.2.4. konstatēja, ka pretendents SIA „BUILDER INDUSTRY” ir iesniedzīs nolikuma un 
tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošo piedāvājumu. 

1.2.5. konstatēja, ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko cenu 
iepirkuma C.DAĻĀ: Būvdarbi dzīvojamās mājā K.Valdemāra ielā 25, Daugavpilī, piedāvā 
pretendents SIA „BUILDER INDUSTRY”  – EUR 52452.34 bez PVN. 

1.2.6. konstatēja, ka pretendents SIA „BUILDER INDUSTRY” ir atzīstams par pretendentu, 
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma C.DAĻĀ. 

1.2.7. nolēma uzdot Ražošanas tehniskajai daļai informēt dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 
25, Daugavpilī, attiecīgās personas par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības iepirkuma „Jumtu klāšanas darbi” ID Nr.SIA DDzKSU-2014/48M, C.DAĻĀ – 
SIA „BUILDER INDUSTRY” , vienotais reģistrācijas numurs 41503054059, juridiskā adrese: 
18.novembra iela 31-8, Daugavpils, LV-5401. 

1.3. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs ziņo, ka 2014.gada 27.jūnijā tika saņemts 
dzīvojamās mājas K.Valdemāra ielā 25, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku 16.06.2014. kopsapulces 
protokols par dzīvokļu īpašnieku piekrišanu slēgt līgumu ar SIA „BUILDER INDUSTRY” 
iepirkuma „Jumtu klāšanas darbi” C.daļas 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 „Jumtu klāšanas darbi” ID Nr.SIA DDzKSU-
2014/48M, C.DAĻĀ – SIA „BUILDER INDUSTRY” , vienotais reģistrācijas numurs 
41503054059, juridiskā adrese: 18.novembra iela 31-8, Daugavpils, LV-5401; 

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 52452.34 euro bez PVN); 

1.4.3.2. noslēgtā līguma kopiju iesniegt iepirkuma dokumentācijā. 

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; 
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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. 14.30. 
 
Komisijas priekšsēdētājs (paraksts) J.Oļenovs 
 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks (paraksts) R.Zalivska 
 
Komisijas locekļi (paraksts) V.Kodačs 
 
 (paraksts) M.Kapeļušnikovs 
 
 (paraksts) N.Rustkova 
  
Protokolē: (paraksts) O.Strelkova 


