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Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.8 
 

2015.gada 30.aprīlī 
 
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 plānošanās daļas vadītāja 
Vera Ragele – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja 
Mihails Kapeļušnikovs – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 
Nataļja Rustkova – juriskonsulte 
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. 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. Komisijas priekšsēdētājs ziņo, ka 2015.gada 23.martā iepirkumu komisija sēdē (protokols 
Nr.6) konstatēja, ka iepirkumam ir pieteikušies 8 (astoņi) pretendenti un piedāvā šādas cenas:  

Nr. 
p.k. Pretendents 

Piedāvātā līgumcena  
euro bez PVN 

1. SIA „Defass-D” 259347,95 
2. SIA „Celtniecības projektu vadība” 274096,81 
3. SIA „BELMAST BŪVE” 284400,52 
4. SIA „LAGRON” 289413,21 
5. SIA „BORG” 295483,20 
6. SIA „BUILDER INDUSTRY” 306758,50 
7. SIA „Inteco Wood” 345869,07 

8. 
Līgumsabiedrība „VANPRO  un 

NORDSERVISS” 
349328,04 
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1.3. Komisija 2015.gada 13.aprīļa sēdē (protokols Nr.7) konstatēja, ka: 

1.3.1. Pretendenti SIA „BUILDER INDUSTRY”, SIA „BORG”, Līgumsabiedrība „VANPRO  
un NORDSERVISS”, SIA „LAGRON”, SIA „BELMAST BŪVE”, SIA „Defass-D”, SIA 
„Inteco Wood”, SIA „Celtniecības projektu vadība” ir iesnieguši visus Nolikumā noteiktos 
dokumentus. Visiem pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir juridisks 
spēks. Pretendentu piedāvājuma nodrošinājumi atbilst  atklāta konkursa nolikuma 1.4. punktam. 

1.3.2. Pretendents  SIA „Inteco Wood” savas kvalifikācijas apliecināšanai ir iesniedzis 
apliecinājumu finanšu apgrozījumam, kas neatbilst atklāta konkursa nolikuma apakšpunkta 3.4.4. 
prasībām, proti – Pretendenta apliecinājums, ka triju iepriekšējo gadu garumā Pretendenta 
finanšu apgrozījums gadā būvniecības darbos nav mazāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu. 
Pretendenta SIA „Inteco Wood” piedāvātā līgumcena ir krietni lielāka par pretendenta finanšu 
apgrozījumu gadā. 

1.3.3. Ņemot vērā augstāk minēto, komisija izslēdz no turpmākas dalības atklātā konkursā un 
neizskata pretendenta SIA „Inteco Wood” piedāvājumu. 

1.3.4. Pretendentu SIA „BUILDER INDUSTRY”, SIA „BORG”, Līgumsabiedrība „VANPRO  
un NORDSERVISS”, SIA „LAGRON”, SIA „BELMAST BŪVE”, SIA „Defass-D”, SIA 
„Celtniecības projektu vadība” finanšu un tehniskie piedāvājumi atbilst nolikuma un tehniskās 
specifikācijas prasībām.  

1.3.5. Pretendentu SIA „BUILDER INDUSTRY”, SIA „BORG”, Līgumsabiedrība „VANPRO  
un NORDSERVISS”, SIA „LAGRON”, SIA „BELMAST BŪVE”, SIA „Defass-D”, SIA 
„Celtniecības projektu vadība” tehniskajos un finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. 

1.3.6. No visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko cenu atklātā konkursā 
piedāvā pretendents SIA „DEFASS-D”  – EUR 259347,95 bez PVN. 

1.4. Komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta prasībām, izmantojot Ministru 
kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūva informāciju 
par pretendentu SIA „DEFASS-D”  un izskatot pretendentu iesniegtos dokumentus konstatē, ka 
pretendents SIA „DEFASS-D”  atbilstoši pasūtītāja sagatavotajai apliecinājuma formai ir 
apliecinājis, ka neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā norādītajiem izslēdzošajiem 
nosacījumiem un saskaņā ar attiecīgajā sistēmā (www.eis.gov.lv) iegūtu informāciju, neatbilst 
Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā norādītajiem izslēdzošajiem nosacījumiem. 
 
1.5. Komisija nolēmj, ka pretendents SIA „DEFASS-D” ir atzīstams par pretendentu, kuram būtu 
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā “B ūvniecības darbi Nometņu ielā 66, 
Daugavpilī, projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes 
paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” ietvaros”, identifikācijas numurs SIA 
DDzKSU-2015/009K 
 
1.6. Iepirkumu komisija uzdot Ražošanas tehniskās daļai informēt dzīvojamās mājas Nometņu 
ielā 66, Daugavpilī, attiecīgās personas par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības atklātā konkursā „Būvniecības darbi Nometņu ielā 66, Daugavpilī, projekta 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana Nometņu ielā 66, 
Daugavpilī” ietvaros”, ID Nr.SIA DDzKSU-2015/009K – SIA „DEFASS-D” , (vienotais 
reģistrācijas numurs 40003217833, juridiskā adrese: 1.pasažieru 12a, Daugavpilī, LV-5401). 

 
1.7. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs ziņo, ka 2015.gada 24.aprīlī tika saņemts 
dzīvojamās mājas Nometņu ielā 66, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols par 
dzīvokļu īpašnieku piekrišanu slēgt līgumu iepirkuma „Būvniecības darbi Nometņu ielā 66, 
Daugavpilī, projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes 
paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” ietvaros”, ID Nr.SIA DDzKSU-2015/009K ar 
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SIA „DEFASS-D” , (vienotais reģistrācijas numurs 40003217833, juridiskā adrese: 1.pasažieru 
12a, Daugavpilī, LV-5401). 
 

2. Lēmuma pieņemšana 
 
2.1. Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 32.pantu, 37.panta 
pirmo daļu, 56.panta pirmo daļu, iepirkumu komisija nolemj : 

2.1.1. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursā „Būvniecības darbi Nometņu ielā 66, 
Daugavpilī, projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes 
paaugstināšana Nometņu ielā 66, Daugavpilī” ietvaros” ID Nr.SIA DDzKSU-2015/009K – 
SIA „DEFASS-D” , (vienotais reģistrācijas numurs 40003217833, juridiskā adrese: 1.pasažieru 
12a, Daugavpilī, LV-5401). 

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

2.1.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā termiņā 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. uzdot Juridiskajai daļai: 

2.1.4.1. pēc nogaidīšanas termiņa beigām un pirms līguma noslēgšanas, nodrošināt 
dalībnieku sapulces sasaukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piekrišanas saņemšanai; 

2.1.4.2. pēc dalībnieka piekrišanas saņemšanas slēgt attiecīgo līgumu, noslēgt atklātā 
konkursa nolikumā noteikto līgumu ar izraudzīto pretendentu (līgumcena 259347,95 euro bez 
PVN); 

2.1.4.3. noslēgtā līguma kopiju iesniegt atklātā konkursa dokumentācijā. 

 
 
 
SĒDE BEIDZAS plkst. 13.50 
 
Komisijas priekšsēdētājs (personiskais paraksts) J.Oļenovs 
 
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 
 


