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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 NEPIEDALĀS: komisijas 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 iesniegto dokumentu pārbaude; 
2. Lēmuma par uzvarētāju pieņemšana. 

I. Faktiskās situācijas konstatēšana un iesniegto dokumentu pārbaude 

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

1.2. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs ziņo, ka 2014.gada 17.jūlija iepirkumu komisijas sēdē 
(prot. Nr.2) komisija konstatēja: 

1.2.1. ka iepirkumam ir pieteikušies 4 (četri) pretendenti un piedāvā šādas cenas: 

Nr. 
p.k. 

Pretendents Līgumcena euro bez PVN 

1.  SIA „HES 1” 10414.50 
2.  SIA „Sistemserviss” 17417.50 
3.  SIA „SANO” 12714.20 
4.  SIA „BAKC” 13686.00 

1.2.2. ka pretendenti SIA „HES1”, SIA „Sistemserviss”, SIA „SANO” un SIA „BAKC” ir 
iesnieguši visus Nolikumā noteiktos dokumentus. Visiem pretendentu iesniegtajiem 
dokumentiem un to atvasinājumiem ir juridisks spēks.  

1.2.3. ka pretendenti SIA „HES1”, SIA „Sistemserviss”, SIA „SANO” un SIA „BAKC” ir 
iesnieguši atbilstošus tehniskos un finanšu piedāvājumus. 
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1.2.4. ka pretendentu tehniskajos piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. 

1.2.5. ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko cenu iepirkumā piedāvā 
pretendents SIA „HES1” – EUR 10414.50 bez PVN. 

1.2.6. ka pretendentam SIA „HES1” ir nodokļu parādi uz 07.07.2014. EUR 3235.24 apmērā. 

1.3. Komisija nolēma informēt pretendentu SIA „HES1” par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi  
EUR 3235.24 apmērā, un noteikt termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai 
nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma 
iesniegšanai. 

1.4. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs ziņo, ka 2014.gada 25.jūlij ā pretendents SIA „HES1” 
iesniedza apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas, 
no kuras secināms, ka pretendentam uz 21.07.2014. nav parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 
euro. 

1.5. Komisija konstatē, ka uz pretendentu SIA „HES1” neattiecās Publisko iepirkumu likuma 
8.2panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi un tas ir atzīstams par pretendentu, kuram 
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā. 

II. L ēmuma par uzvarētāju pieņemšana 

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

2.1.1. atzīt par uzvarētāju iepirkumā “Ūdens patēri ņa skaitītāju ar impulsa adapteri 
piegāde”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2014/63M – SIA “HES1” , vienotais 
reģistrācijas numurs 40103386743, juridiskā adrese: Sērenes ielā 4-59, Rīgā, LV-1058; 

2.1.2. uzdot protokolētājai O.Strelkovai sagatavot informatīvās vēstules pretendentiem; 
2.1.3. uzdot Juridiskajai daļai: 

2.1.3.1. noslēgt līgumu ar iepirkumā izraudzīto pretendentu (līgumcena – 41999 euro); 
2.1.3.2. noslēgtā līguma kopiju iesniegt iepirkuma dokumentācijā. 

2.1.4. 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; 

2.1.5. 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 


