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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 
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 sēdes darba kārt ība: 
1. Faktiskās situācijas konstatēšana, iesniegto dokumentu pārbaude; 
2. Lēmuma par uzvarētāju pieņemšana. 

 

I. Faktiskās situācijas konstatēšana, 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 18.maijā iepirkumu komisijas sēdē (protokols 
Nr.2) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteikušies 2 (divi) pretendenti un piedāvā šādas cenas:  

Nr. 
p.k. 

Pretendents Piedāvātā līgumcena euro bez PVN 

1. Gints Segliņš IK 9450,00 
2. SIA  „ARDEN TRADE” 9500,00 
 

1.3. 2015.gada 21.maijā iepirkumu komisijas sēdē (protokols Nr.3) tika konstatēts, ka : 

1.3.1. pretendentu SIA „ARDEN TRADE” un Gints Segliņš IK iesniegtie piedāvājuma 
nodrošinājumi atbilst iepirkuma Nolikuma 4.2. punkta prasībām. 

1.3.2. pretendenti SIA  „ARDEN TRADE” un Gints Segliņš IK ir iesnieguši visus Nolikumā 
noteiktos dokumentus. Visiem pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir 
juridisks spēks.  
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1.3.3. pretendentu SIA „ARDEN TRADE” un Gints Segliņš IK finanšu un tehniskie piedāvājumi 
atbilst nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām.  

1.3.4. pretendenta Gints Segliņš IK aroda atļauja “Tirzdniecības arods” ir reģistrēta Austrija, ka 
arī pretendents rakstiski apliecina, ka ir tiesīgs veikt transportlīdzekļa piegādi un pārdošanu 
Latvijas Republikā.  

Bet iepirkuma Nolikuma prasības 

6.2.2. Apliecinājums, ka piedāvātais transportlīdzeklis tiks reģistrēts Ceļu satiksmes 
drošības direkcijas (turpmāk – CSDD) Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcijā, 
saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1494 „Mopēdu, 
mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” un 
pretendents ir tiesīgs veikt transportlīdzekļa piegādi un pārdošanu Latvijas Republikā, 
pievienojot attiecīgu apliecinošu dokumentu kopijas; 

1.3.5. Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 45.panta pirmo daļu, 
komisija nolemj pieprasīt no pretendenta SIA Gints Segliņš IK iesniegt skaidrojumu šādā 
redakcijā:  

„SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma” iepirkumu komisija 
2015.gada 21.maija sēdē (protokols Nr.3) iepirkuma „Transportlīdzekļa piegāde” ID Nr.SIA 
DDzKSU-2015/043M (turpmāk-Iepirkums) ietvaros, pārbaudot pretendenta Gints Segliņš IK 
iesniedzamos dokumentus, konstatēja, ka pretendentam ir izsniegta aroda atļauja “Tirdzniecības 
arods”, kas reģistrēta Austrijā. No tās satura nav saprotams vai pretendentam ir piešķirtas 
tiesības veikt transportlīdzekļa piegādi un pārdošanu Latvijas Republikā. Līdz ar to nevar 
konstatēt vai pretendents atbilst iepirkuma Nolikuma apakšpunkta 6.2.2. prasībām. 

  Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 45.panta pirmo daļu, 
lūdzam līdz 2015.gada 26.maijam sniegt skaidrojumu par iepirkuma Nolikuma prasību 
atbilstību.” 

1.4. Protokolētāja I.Suhanova ziņo, ka 2015.gada 28.maijā tika saņemts pa pastu skaidrojums par 
pieprasīto informāciju no pretendenta Gints Segliņš IK. 

1.5. Komisijas loceklis M.Kapeļušņikovs ziņo, ka ņemot vērā pretendenta Gints Segliņš IK 
skaidrojumu par brīvās tirzdniecības noteikumiem un tiešai piesaistei Pavalsts Transporta 
līdzekļu tirzdniecības institūcijai, pretendents Gints Segliņš IK atbilst nolikuma 6.2.2. 
apakšpunkta prasībām. Kā arī pretendents pievieno Izziņu no St.Johann Finanšu pārvaldes ar 
tulkojumu latviešu valodā, ka pretendentam uz doto brīdi nepastāv neviena izpildē esoša nodokļu 
prasība. 

1.6. Uzklausot komisijas locekļa M.Kapeļusņikova ziņojumu, komisija to atzīst par pamatotu. 
Komisija nolēmj tālākai vērtēšanai virzīt pretendentu Gints Segliņš IK un SIA „ARDEN 
TRADE” piedāvājumus iepirkumā. 

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

1.7. Komisija secina, ka pretendentu Gints Segliņš IK un SIA „ARDEN TRADE” 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 Gints Segliņš IK un SIA „ARDEN TRADE” ir iesnieguši atbilstošus tehniskos un 
finanšu piedāvājumus. 

1.8. Komisija pārbauda pretendentu tehniskajā un finānšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu 
esamību. Komisija konstatē, ka pretendentu tehniskajā un finānšu piedāvājumā nav aritmētisku 
kļūdu. 
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1.9. Komisija konstatē, ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko cenu 
iepirkumā piedāvā pretendents Gints Segliņš – EUR 9450,00 bez PVN. 

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

II. L ēmuma par uzvarētāju 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 “Transportl īdzekļa piegāde” identifikācijas 
numurs SIA DDzKSU-2015/043M – Gints Segliņš IK  vienotais reģistrācijas numurs 
ATU65339412, juridiskā adrese: Goldbergstr.16, A-5630 Bad Hofgastein, Austrija; 

2.1.2. uzdot protokolētājai I.Suhanovai sagatavot informatīvās vēstules pretendentiem; 
2.1.3. uzdot Juridiskajai daļai: 

2.1.3.1. noslēgt līgumu ar iepirkumā izraudzīto pretendentu (līgumcena – 9450 euro 
bez PVN); 

2.1.3.2. noslēgtā līguma kopiju iesniegt iepirkuma dokumentācijā tā noslēgšanas 
dienā; 

2.1.3.3. ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā noslēgtais līgums vai tā grozījumi, 
publicēt attiecīga līguma vai grozījumu tekstu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās 
saimniecības uzņēmums” mājas lapā www.dzksu.lv. 

2.1.4. 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; 

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

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


