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SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 13.00 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks: 
Komisijas locekli: 

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

PROTOKOLĒ:  Olga Strelkova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 

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 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. Protokolētāja O.Strelkova nosauc visus pretendentus, kuri ir pieteikušies iepirkumam un 
piedāvā komisijas locekļiem, kuri nav parakstījuši apliecinājumu par tādu apstākļu neesību, kuru 
dēļ tie būtu ieinteresēti kāda pretendenta izvēlē vai darbībā, parakstīt to. 

1.3. Komisijas locekle V.Ragele paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš būtu 
ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē vai darbībā. 

1.4. Komisija konstatē, ka iepirkumam ir pieteikušies 4 (četri) pretendenti un piedāvā šādas 
cenas: 

Nr. 
p.k. 

Pretendents 
Apdrošināšanas prēmija 

euro 

1.  „BALTA” AAS 3055.79 

2.  AAS „BALTIKUMS” 3654.00 

3.  „Baltijas apdrošināšanas nams” AAS 3659.15 

4.  „BTA Insurance Company” SE 5393.96 
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1.5. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenti „BALTA” AAS, AAS „BALTIKUMS”, 
„Baltijas apdrošināšanas nams” AAS, „BTA Insurance Company” SE ir iesnieguši visus 
Nolikumā noteiktos dokumentus. Visiem pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un to 
atvasinājumiem ir juridisks spēks.  

1.6. Komisija nolemj tālākai vērtēšanai virzīt pretendentu „BALTA” AAS, AAS 
„BALTIKUMS”, „Baltijas apdrošināšanas nams” AAS, „BTA Insurance Company” SE 
piedāvājumus.   

 Balsojums: 6 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav. 

1.7. Komisijas priekšsēdētāja vietniece R.Zalivska ziņo, ka pretendentu „BALTA” AAS, AAS 
„BALTIKUMS”, „Baltijas apdrošināšanas nams” AAS, „BTA Insurance Company” SE 
piedāvājumi atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām.  

1.8. Uzklausot komisijas priekšsēdētāja vietnieces R.Zalivskas ziņojumu, komisija to atzīst par 
pamatotu. Komisija secina, ka pretendentu „BALTA” AAS, AAS „BALTIKUMS”, „Baltijas 
apdrošināšanas nams” AAS, „BTA Insurance Company” SE iesniegtie finanšu un tehniskie 
piedāvājumi ir sastādīti rīcības brīvības robežās un nav konstatējams, ka pretendenti būtu 
pārkāpuši iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas prasības. Tāpat nav konstatējams, ka 
pretendentu piedāvātās  cenas ir nepamatoti lētas. Līdz ar to komisija konstatē, ka pretendenti 
„BALTA” AAS, AAS „BALTIKUMS”, „Baltijas apdrošināšanas nams” AAS, „BTA Insurance 
Company” SE ir iesnieguši atbilstošus tehniskos un finanšu piedāvājumus. 

1.9. Komisija pārbauda pretendentu finanšu-tehniskajos piedāvājumos aritmētisko kļūdu 
esamību. Komisija konstatē, ka pretendentu finanšu-tehniskajos piedāvājumos nav aritmētisku 
kļūdu. 

1.10. Komisija konstatē, ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko cenu 
iepirkumā piedāvā pretendents ”BALTA” AAS – EUR 3055.79 bez PVN. 

1.11. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piekto, sesto un septīto 
daļu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā iegūva informāciju par pretendenta ”BALTA” AAS iespējamo maksātnespējas procesu, 
apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību, uzsākto tiesvedību par tā bankrotu vai tā 
likvidāciju un iegūva informāciju par nodokļu parādu neesamību. Komisija konstatē, ka uz 
pretendentu ”BALTA” AAS neattiecās Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektajā daļā 
noteiktie izslēgšanas nosacījumi un tas ir atzīstams par pretendentu, kuram būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības iepirkumā. 

1.12. Pretendentu AAS „BALTIKUMS”, „Baltijas apdrošināšanas nams” AAS, „BTA Insurance 
Company” SE piedāvātās cenas nav zemākas. 

II. L ēmuma 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 “Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās 
(KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-
2014/72M – „BALTA” AAS , vienotais reģistrācijas numurs 40003049409, juridiskā adrese: 
Raunas iela 10/12, Rīga, LV-1039; 

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 – 3055.79 
euro); 

2.1.3.2. noslēgtā līguma kopiju iesniegt iepirkuma dokumentācijā. 
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2.1.3. 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; 

2.1.4. 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: 6 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.  
 
SĒDE BEIDZAS plkst. 14.14. 
 
Komisijas priekšsēdētājs (paraksts) J.Oļenovs 
 
Komisijas priekšsēdētāja 
Vietnieks (paraksts) R.Zalivska 
 
Komisijas locekļi (paraksts) V.Ragele 
 
 (paraksts) M.Kapeļušnikovs 
 
 (paraksts) V.Kodačs 
  
 (paraksts) N.Rustkova 
 
Protokolē: (paraksts) O.Strelkova 


