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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 – Ekonomiskās plānošanas daļas vadītāja 
 
 
Mihails Kapeļušnikovs – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 
Nataļja Rustkova – vecākā juriskonsulte 
Vera Ragele - Ražošanas tehniskās daļas vadītāja  
 

PROTOKOLĒ:  
 
SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

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

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 27.jūnijā pa e-pastu tika saņemts Iepirkumu 
uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas Lēmums no 18.06.2015. Nr. 4-1.2/15-179, 
kas paredz 

– atļaut pasūtītājam SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” slēgt 
iepirkuma līgumus ar atklātā konkursa „Daugavpils daudzdzīvokļu ēku celtniecības darbi” 
(id.Nr. SIA „DDzKSU” 2015/028K) 5. un 6.daļā noteiktajiem uzvarētājiem un atstāt spēkā 
iepirkuma komisijas 2015.gada 11.maija lēmumu par Konkursa 5. un 6.daļas rezultātiem 
(iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.4); 
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- atcelt pasūtītāja SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” lēmumu 
par atklātā konkursa „Daugavpils daudzdzīvokļu ēku celtniecības darbi” (id.Nr. SIA „DDzKSU” 
2015/028K) 1., 2., 3. un 4.daļas pārtraukšanu;  

– uzdot pasūtītājam SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 20 
darbdienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas novērst iesniegumu izskatīšanas komisijas 
konstatētos pārkāpumus, atkārtoti izvērtējot atklātā konkursa „Daugavpils daudzdzīvokļu ēku 
celtniecības darbi” (id.Nr. SIA „DDzKSU” 2015/028K) 1., 2., 3. un 4.daļā iesniegtos 
piedāvājumus un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 84.panta astoto daļu: 1) pieņemt 
lēmumu, nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem; 2) 
vienlaicīgi 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 atklātā konkursa „Daugavpils daudzdzīvokļu ēku celtniecības 
darbi” (id.Nr. SIA „DDzKSU” 2015/028K) 1., 2., 3. un 4.daļas pārtraukšanu ar Iepirkumu 
komisijas 2015.gada 11.maija protokolā Nr.4 minētajiem pārtraukšanas iemesliem. 

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

1.5. Komisija secina, ka veikt atkārtotu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu nav iespējams, ņemot 
vērā to, ka daudz laika tika veltīts sūdzības izskatīšanas pocedūras norisei un ņemot vērā to, ka 
atklāta konkursa minēto daļu darba uzdevums paredz sezonas darbus un noteiktus laika 
apstākļus, līdz ar to iepriekš izsludinātā apjomā un finansējumā iepirkums pazaudēja savu 
aktualitāti. Ir jāsamazina darbu apjoms, samazinot izpildes termiņus, kas paredz arī finansējuma 
samazināšanu.  

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 izmaiņas darba uzdevuma apjomā, samazinot izpildes termiņu 
un finansējumu, lai nodrošinātu valsts un pašvaldības līdzekļu efektīvu izmantošanu un 
Pasūtītāja risku samazināšanu. 

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 darbu apjoma un finansējuma samazināšanu, jo tiek samazināts darbu izpildes 
termiņš sakarā ar būvdarbu specifiku, komisija nolēmj : 

1.7.1. Pārtraukt iepirkuma procedūru „Daugavpils daudzdzīvokļu ēku celtniecības 
darbi”  (id.Nr. SIA „DDzKSU” 2015/028K) 1., 2., 3. un 4.daļās. 

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 nol ēmj : 

2.1.1. pārtraukt iepirkuma procedūru „Daugavpils daudzdzīvokļu ēku celtniecības 
darbi”  ID Nr.SIA DDzKSU-2015/028K 

1.DAĻĀ „Dzīvojamo māju lieveņu un apmaļu remontdarbi” 

2.DAĻĀ „Dzīvojamo māju ventizvadu remontdarbi” 

3.DAĻĀ „Dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi” 



 

 

 

3 

4.DAĻĀ „Dzīvojamo māju dūmvadu remontdarbi”. 

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. 

2.1.5. uzdot Juridiskajai daļai noslēgt līgumus: 
2.1.5.1. 5.DAĻĀ „Dzīvojamo māju jumtiņu remontdarbi” – SIA „ARK Būve”, 

vienotais reģistrācijas numurs 41503054241, juridiskā adrese: Sliežu ielā 2/4, 
Daugavpils, LV-5412 – līgumcena 20000.00 euro bez PVN; 

2.1.5.2. 6.DAĻĀ „Dzīvojamo māju cokolu krāsošanas un remonta darbi” – SIA 
„Daugavpils Būvremonts”, vienotais reģistrācijas numurs 40003214470, juridiskā adrese: 
Raiņa ielā 20, Daugavpils, LV-5412 – līgumcena 20000.00 euro bez PVN;  

2.1.5.3. noslēgto līgumu kopijas iesniegt atklātā konkursa dokumentācijā. 

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

 
SĒDE BEIDZAS plkst. 14.10 
 
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 
 

 
 
 


