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SIA “DAUGAVPILS DZ ĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS 

SAIMNIEC ĪBAS UZŅĒMUMS” 
Reģ. Nr. 41503002485 

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV – 5417 
 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu 
“Dz īvojamo māju Valmieras ielā 24, Ģimnāzijas ielā 7/9 un Bausklas ielā 7, Daugavpilī, 

projekt ēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana” 
identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/021M 

 
Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.4 

 
2015.gada 15.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 
 
Vera Ragele - Ražošanas tehniskās daļas vadītāja  
Mihails Kapeļušnikovs – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 
Nataļja Rustkova – vecākā juriskonsulte 

PROTOKOLĒ:  
 
SĒDĒ NEPIADALĀS: 

Ineta Suhanova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 
 
Vadims Kodačs – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja vietnieks 

 
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 16.martā iepirkumu komisijas sēdē (protokols 
Nr.2) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteikušies 3 (trīs) pretendenti un piedāvā šādas cenas: 

Piedāvātā līgumcena  
euro bez PVN 

Nr. 
p.k. 

Pretendents 

1.DAĻA 
Dzīvojamās 

mājas Valmieras 
ielā 24, 

Daugavpilī, 
projektēšanas un 
autoruzraudzības 

pakalpojumi 

2.DAĻA 
Dzīvojamās 

mājas 
Ģimnāzijas ielā 
7/9, Daugavpilī, 
projektēšanas un 
autoruzraudzības 

pakalpojumi 

3.DAĻA 
Dzīvojamās 

mājas Bauskas 
ielā 7, 

Daugavpilī, 
projektēšanas un 
autoruzraudzības 

pakalpojumi 
1. SIA „REM PRO” 5499.00 6599.00 6599.00 
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Piedāvātā līgumcena  
euro bez PVN 

Nr. 
p.k. 

Pretendents 

1.DAĻA 
Dzīvojamās 

mājas Valmieras 
ielā 24, 

Daugavpilī, 
projektēšanas un 
autoruzraudzības 

pakalpojumi 

2.DAĻA 
Dzīvojamās 

mājas 
Ģimnāzijas ielā 
7/9, Daugavpilī, 
projektēšanas un 
autoruzraudzības 

pakalpojumi 

3.DAĻA 
Dzīvojamās 

mājas Bauskas 
ielā 7, 

Daugavpilī, 
projektēšanas un 
autoruzraudzības 

pakalpojumi 

2. 
SIA „Projektēšanas birojs 
AUSTRUMI” 

6650.00 6700.00 7650.00 

3. AS „Komunālprojekts” 6140.00 7000.00 nepieteicās 
 

1.3. Komisijas priekšsēdētājs ziņo, ka 2015.gada 23.martā iepirkumu komisijas sēdē (protokols 
Nr.3) tika konstatēts, ka 

1.3.1. pretendenti SIA „REM PRO”, SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” un AS 
„Komunālprojekts” ir iesnieguši visus Nolikumā noteiktos dokumentus. Visiem pretendentu 
iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir juridisks spēks. Iepriekšminēto pretendentu 
piedāvājuma nodrošinājumi atbilst  iepirkuma nolikuma 4.2.punktam. 

1.3.2. pretendentu SIA „REM PRO”, SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” un AS 
„Komunālprojekts” iesniegtie tehniskie un finanšu 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 konstatēja, ka pretendenti SIA „REM PRO”, SIA „Projektēšanas birojs 
AUSTRUMI” un AS „Komunālprojekts” ir iesnieguši atbilstošus tehniskos un finanšu 
piedāvājumus. 

1.3.3. pretendentu SIA „REM PRO”, SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” un AS 
„Komunālprojekts” finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. 

1.3.4. no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko cenu iepirkuma: 

1.DAĻĀ: Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24, Daugavpilī, projektēšanas un 
autoruzraudzības pakalpojumi, piedāvā pretendent  SIA „REM PRO” – EUR 5499.00 bez PVN. 

2.DAĻĀ: Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas un 
autoruzraudzības pakalpojumi, piedāvā pretendents SIA „REM PRO” – EUR 6599.00 bez 
PVN. 

3.DAĻĀ: Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 7, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības 
pakalpojumi, piedāvā pretendents SIA „REM PRO” – EUR 6599.00 bez PVN. 

1.3.5. 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 SIA „REM PRO” iespējamo maksātnespējas procesu, 
apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību, uzsākto tiesvedību par tā bankrotu vai tā 
likvidāciju un iegūva informāciju par nodokļu parādu neesamību. Komisija konstatēja, ka: 

1.3.5.1. pretendents SIA „REM PRO” ir atzīstams par pretendentu, kuram būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 1.DAĻĀ. 

1.3.5.2. pretendents SIA „REM PRO” ir atzīstams par pretendentu, kuram būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 2.DAĻĀ. 
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1.3.5.3. pretendents SIA „REM PRO” ir atzīstams par pretendentu, kuram būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 3.DAĻĀ. 

1.3.6. iepirkumu komisijā nolēma: 

1.3.6.1. uzdot Namu apsaimniekošanas iecirknim Nr.3 informēt dzīvojamās mājas Valmieras ielā 
24, Daugavpilī, attiecīgās personas par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības iepirkumā Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24, Ģimnāzijas ielā 7/9 un 
Bausklas ielā 7, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu” 
ID Nr.SIA DDzKSU-2015/021M 1.DAĻĀ - SIA „REM PRO”, vienotais reģistrācijas numurs 
41503041904, juridiskā adrese: 18.Novembra ielā 37A, Daugavpilī, LV-5401; 

1.3.6.2. uzdot Namu apsaimniekošanas iecirknim Nr.1 informēt dzīvojamās mājas Ģimnāzijas 
ielā 7/9, Daugavpilī, attiecīgās personas par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības iepirkumā Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24, Ģimnāzijas ielā 7/9 un 
Bausklas ielā 7, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu” 
ID Nr.SIA DDzKSU-2015/021M 2.DAĻĀ - SIA „REM PRO”, vienotais reģistrācijas numurs 
41503041904, juridiskā adrese: 18.Novembra ielā 37A, Daugavpilī, LV-5401; 

1.3.6.3. uzdot Namu apsaimniekošanas iecirknim Nr.3 informēt dzīvojamās mājas Bauskas ielā 
7, Daugavpilī, attiecīgās personas par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības iepirkumā Dzīvojamo māju Valmieras ielā 24, Ģimnāzijas ielā 7/9 un 
Bausklas ielā 7, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu” 
ID Nr.SIA DDzKSU-2015/021M 3.DAĻĀ - SIA „REM PRO”, vienotais reģistrācijas numurs 
41503041904, juridiskā adrese: 18.Novembra ielā 37A, Daugavpilī, LV-5401; 

1.3.6.4. atlikt lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu līdz attiecīgo dokumentu saņemšanas. 

1.4. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs ziņo, ka 2015.gada 25.martā dzīvojamās mājas Bauskas 
ielā 7, Daugavpilī, dzīvojamās majas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī un dzīvojamās mājas 
Valmieras ielā 24, Daugavpilī dzīvokļu īpašniekiem tika rakstveidā paziņots par pretendentu, 
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā un pretendenta piedāvātā 
līgumcena. 25.03.2015. paziņojumā Nr.SIA DDzKSU-2015/021M dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašniekiem bija noteikts termiņš 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas attiecīga lēmuma 
pieņemšanai. Šo paziņojumu 26.03.2015. saņēma dzīvojamās mājas Bauskas ielā 7, Daugavpilī, 
dzīvokļa Nr.24 īpašnieks un dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.24 
īpašnieks (no paraksta atteicās), ka arī šo paziņojumu saņēma dzīvojamās mājas Valmieras ielā 
24, Daugavpilī, dzīvokļa Nr.6. īpašnieks.  

1.5. Komisijas priekšsēdētājs ziņo, ka 2015.gada 16.aprilī tika saņemts dzīvojamās majas 
Bauskas ielā 7, Daugavpilī dzīvokļu Nr. 1., 24. un 28. īpašnieku iesniegums ar lūgumu pārtraukt 
iepirkuma 3.DAĻU: Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 7, Daugavpilī, projektēšanas un 
autoruzraudzības pakalpojumi.  

1.6. Komisijas priekšsēdētājs ziņo, ka līdz šīm brīdim nekādi dokumenti no dzīvojamās mājas 
Valmieras ielā 24 un Ģimnāzijas ielā 7/9 dzīvokļu īpašniekiem nav saņemti, secināms, ka zuda 
nepieciešamība iepirkuma 1.DAĻĀ: Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24, Daugavpilī, 
projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi un 2.DAĻĀ: Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas 
ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi un šis iepirkums ir 
jāpārtrauc.  

1.7. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs rosina komisijas locekļus balsot par iepirkuma 
pārtraukšanu. 

1.8. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 
vienpadsmito daļu, kas nosaka pasūtītāja likumīgās tiesības pārtraukt iepirkumu un neslēgt 
līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj pārtraukt 
iepirkumu 
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1.8.1. 1.DAĻĀ: Dzīvojamās mājas Valmieras ielā 24, Daugavpilī, projektēšanas un 
autoruzraudzības pakalpojumi. 

1.8.2. 2.DAĻĀ: Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 7/9, Daugavpilī, projektēšanas un 
autoruzraudzības pakalpojumi. 

1.8.3. 3.DAĻĀ: Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 7, Daugavpilī, projektēšanas un 
autoruzraudzības pakalpojumi. 

1.8.4. rakstveidā paziņot pretendentiem par iepirkuma pārtraukšanu. 

1.8.5. 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. 

Balsojums: 6 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.  
 
SĒDE BEIDZAS plkst. 13.55 
 
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 
  
Protokolē: (personiskais paraksts) I.Suhanova 
 

 

 


