
NORAKSTS 

SIA “DAUGAVPILS DZ ĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS 
SAIMNIEC ĪBAS UZŅĒMUMS” 

Reģ. Nr. 41503002485 
Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV – 5417 

 
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu 

ATKLĀTS KONKURSS 
“Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana” 

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/006K 
 

 
Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.6 

 
2015.gada 1.jūnijā 
 
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 – Ekonomiskās plānošanas daļas vadītāja 
 
 
Mihails Kapeļušnikovs – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 
Nataļja Rustkova – juriskonsulte 
Vera Ragele - Ražošanas tehniskās daļas vadītāja  
Vadims Kodačs – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja vietnieks 
 

PROTOKOLĒ:  
 
 

Ineta Suhanova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 
 
 

Komisijas izveidošanas pamats: pastāvīga iepirkumu komisija saskaņā ar 23.03.2015. rīkojumu 
Nr.1-3/0009. 
 
Komisijas sēdes darba kārt ība: 

1. Iepirkumu uzraudzības biroja lēmuma izskatīšana. 
2. Lēmuma pieņemšana. 

 
I.  Iepirkumu uzraudz ības biroja lēmuma izskatīšana 

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

1.2. Komisijas priekšsēdētājs ziņo, ka 2015.gada 26.maijā tika saņemts Iepirkumu uzraudzības 
biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas Lēmums, kas paredz 

- aizliegt pasūtītājam – SIA “Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” – slēgt 
līgumu ar atklātā konkursā “Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana” (id.Nr. SIA DDzKSU- 
2015/006K) noteikto uzvarētaju un atcelt iepirkuma komisijas lēmumu par Konkursa rezultātiem 
(Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2015.gada 13.aprīļa protokols Nr.5); 

- uzdot pasūtītājam – SIA “Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” – 20 
darbdienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas 
konstatētos pārkāpumus atklātā konkursā “Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana” (id. Nr. SIA 
DDzKSU-2015/006K) un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 84.panta astoto daļu: 
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1) pieņemt lēmumu, nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem 
pretendentiem; 

2) vienlaikus nosūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam visu informāciju attiecībā uz lēmuma 
pieņemšanu un komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu. 

1.3. Komisija uzklausot komisijas priekšsēdētāja ziņojumu, apspriež izveidojušos situāciju.  

1.4. Komisija nolēmj: 

1.4.1. atcelt lēmumu par Konkursa rezultātiem (Iepirkumu komisijas 2015.gada 13.aprīļa 
protokols Nr. 5). 

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

1.5. Komisija secina, ka veikt atkārtotu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu nav iespējams, ņemot 
vērā to, ka vispārīgi un nekonkrēti ir definētas iepirkuma priekšmetam izvirzāmās prasības, ka 
arī tika paredzēta piedāvājumu iesniegšana brīvā formā, tā rezultātā komisija saņēma atšķirīgus 
piedāvājumus ar ļoti dažādu iekļautās informācijas apjomu. Tas norāda uz tehniskās 
specifikācijas izstrādāšanas trūkumu. Līdz ar to izvērtēt piedāvājumus balstoties uz vienlīdzīgu 
un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem nav iespējams. Nepilnības tehniskās specifikācijas 
prasībās, ņemot vērā iepirkuma specifiku (bīstamās iekārtas), palielina Pasūtītāja atbildību 
iekārtu ekspluatācijas laikā un palielina risku neefektīvi izmantot valsts un pašvaldības līdzekļus. 

1.6. Komisijas locekle N.Rustkova ziņo, ka pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.pantu 
pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
Dotajā gadījumā ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos. 

1.7. Uzklausot komisijas locekles N.Rustkovas ziņojumu, komisija to atzīst par pamatotu. Ņemot 
vērā Publisko iepirkumu likuma mērķus nodrošināt:  
1) iepirkuma procedūras atklātumu; 
2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 
3) valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku,  
un ņemot vērā atklāta konkursa tehniskās specifikācijas izstrādāšanas nepilnības un trūkumus 
komisija nolēmj : 

1.7.1. pārtraukt iepirkumu procedūru. 

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

II. L ēmuma pieņemšana 

2.1. Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, 
iepirkumu komisija nolemj : 

2.1.1. pārtraukt iepirkuma procedūru „Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana” ID 
Nr.SIA DDzKSU-2015/006K; 

2.1.2. uzdot protokolētājai I.Suhanovai sagatavot informatīvas vēstules pretendentiem; 

2.1.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā termiņā publicēt paziņojumu par iepirkuma 
pārtraukšanu 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. vienlaikus nosūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam visu informāciju attiecībā uz 
lēmuma pieņemšanu un komisijas konstatēto pārkāpumu novēršanu. 

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

 
SĒDE BEIDZAS plkst. 13.50 
 
Komisijas priekšsēdētājs (personiskais paraksts) J.Oļenovs 
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Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks:               (personiskais paraksts)        R.Zalivska 
 
Komisijas locekļi (personiskais paraksts) V.Ragele 
 
 (personiskais paraksts) M.Kapeļušnikovs 
 
 (personiskais paraksts) N.Rustkova 
 
 (personiskais paraksts) V.Kodačs 
 
Protokolē: (personiskais paraksts) I.Suhanova 
 

 
 
 


