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identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/044K 
 

Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.7 
 

2015.gada 29.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 – 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. 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 11.jūnija iepirkumu komisijas sēdē (protokols 
Nr.5) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteikušies 3 (trīs) pretendenti un piedāvā šādas cenas:  

Nr. 
p.k. 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena  

euro bez PVN 
Piedāvātā līgumcena  

euro ar PVN 
1. SIA “Apsardze Karavīrs” 54442.80 65875.79 
2. SIA “ALVO” 63344.64 76647.01 
3. SIA “Alfa Drošība Groups” 68593.92 82998.64 
 

1.3. Komisijas priekšsēdētājs ziņo, ka 2015.gada 15.jūnija iepirkumu komisijas sēdē (protokols 
Nr.6) iepirkumu komisija konstatēja, ka 
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1.3.1. pretendentu SIA “Apsardze Karavīrs”, SIA “ALVO” un SIA “Alfa Drošība Groups” 
piedāvājuma nodrošinājumi atbilst atklāta konkursa nolikuma 1.4. punktam. Pretendenti SIA 
“Apsardze Karavīrs”, SIA “ALVO” un SIA “Alfa Drošība Groups” ir iesnieguši visus Nolikumā 
noteiktos dokumentus. Visiem pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir 
juridisks spēks; 

1.3.2. iepirkumu komisija konstatēja, ka pretendenta SIA “Apsardze Karavīrs”: 

1.3.2.1. iesniegtā apsekošanas akta kopija satur dažas nepilnības, kas varēja rasties tehnisko 
iemeslu dēļ;  

1.3.2.2. Tehniskā piedāvājuma formā Nr. 3 ailē “Cilv ēku skaits” ir norādīts, ka 1 cilvēks veiks 
fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšanu vienpersonīgi. Ir jāprecizē cilvēku skaitu, kuri veiks 
fizisko apsardzi objektā Satiksmes ielā 2A, ņemot vērā atļauto stundu skaitu vienai personai 
mēnesī un ņemot vērā pretendenta naktsmaiņu sadalījumu. 

1.3.2.3. ņemot vērā to, ka ir liels apsargājamo objektu skaits, kur notiek tehniskā apsardze un 
ņemot vērā atklāta konkursa prasību 1.5.8. apakšpunktā, kas nosaka līgumsaistību izpildi saviem 
spēkiem, ir jānoskaidro, kādā veidā tiks nodrošināta tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana 
Daugavpils pilsētas teritorijā.  

1.3.2.4. Iepirkumu komisija atklāta konkursa Nolikuma prasības  

3.3.1. Pretendentam, ka Ģenerāluzņēmējam iepriekšējo trīs gadu laikā (2012., 2013., 2014., kā arī 
2015.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā 
(ne mazāk kā 3 (trīs) objektos). Ka arī pieredze tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanā un 
ugunsdrošības sistēmu apkopes un remonta pakalpojumu sniegšanā (ne mazāk kā 3 (trīs) objektos), kur 
vismaz 1(viena) objekta līgumsumma gadā ir 25000,00 euro vērtībā bez PVN (konvertējot no latiem); 

atbilstībai, jāprecizē objektu saraksts, kur ir veikta tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana 
un ugunsdrošības sistēmu apkopes un remonta pakalpojumu sniegšana.  

1.3.3. iepirkumu komisija konstatēja, ka pretendenta SIA “ALVO” Tehniskā piedāvājuma formā 
Nr. 3 ailē “Cilv ēku skaits” ir norādīts, ka 1 cilvēks veiks fiziskās apsardzes pakalpojuma 
sniegšanu vienpersonīgi. Ir jāprecizē cilvēku skaitu, kuri veiks fizisko apsardzi objektā 
Satiksmes ielā 2A, ņemot vērā atļauto stundu skaitu vienai personai mēnesī. 

1.3.4. Iepirkumu komisija nolēma pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 45.panta pirmo 
daļu, pieprasīt no pretendentiem SIA “Apsardze Karavīrs” un SIA „ALVO” precizēt 
piedāvajumos iekļauto informāciju un iesniegt izsmeļošu skaidrojumu līdz 2015.gada 
25.jūnijam. 

1.4. Komisijas protokolētāja I.Suhanova ziņo, ka 2015.gada 25.jūnijā no pretendenta SIA 
„ALVO” bija saņemts skaidrojums par pieprasīto informāciju. 

1.5. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs ziņo, ka pretendents SIA „ALVO” precizē, ka ņemot 
vērā atļauto stundu skaitu vienai personai mēnesī objektā Satiksmes ielā 2A, kur notiks fiziskā 
apsardze, tiks nodarbināti vidēji 5 cilvēki. 

1.6. Ņemot vērā augstāk minēto, komisija nolēmj tālākai vērtēšanai virzīt pretendenta                       
SIA “ALVO” piedāvājumu. 

Balsojums: 5 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.  

1.7. Komisijas protokolētāja I.Suhanova ziņo, ka 2015.gada 25.jūnijā no pretendenta SIA 
„Apsardze Karavīrs” bija saņemts skaidrojums par pieprasīto informāciju. 

1.8. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs ziņo, ka ņemot vērā pretendenta SIA „Apsardze 
Karavīrs” skaidrojumu par to, ka   

1.8.1. ir precizēta Tehniskā piedāvājuma forma Nr.3. Ņemot vērā atļauto stundu skaitu vienai 
personai mēnesī un pretendenta naktsmaiņu sadalījumu objektā Satiksmes ielā 2A, kur notiks 
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fiziskā apsardze, tiks nodarbināti 6 cilvēki. 
1.8.2. pretendentam tehniskās un fiziskās apsardzes sniegšanai ir izveidota materiāli tehniskā 
bāze un ir izveidots savs operatīvās vadības centrs (OVC), kas aprīkots ar mūsdienīgu tehniku, 
datoriem, nepieciešamo programmatūru un video monitoringu. Saziņa un informācijas apmaiņa 
nodrošināta tā, lai jebkurā brīdi būtu iespējams kontaktēties ar OVC speciālistiem. 
1.8.3. pretendents SIA “Apsardze Karavīrs” norāda 4 (četrus) objektus, kur ir veikta tehniskās 
apsardzes pakalpojumu sniegšana un ugunsdrošības apkopes un remonta pakalpojumu sniegšana. 
1.8.4. Pretendents SIA “Apsardze Karavīrs” iesniedzis apsekošanas akta oriģinālu. 
1.8.5. Ņemot vērā augstāk minēto SIA “Apsardze Karavīrs” atbilst atklāta konkursa izvirzītajām 
prasībām. 
1.9. Iepirkumu komisija uzklausot komisijas priekšsēdētāja J.Oļenova ziņojumu, uzskata to par 
pamatotu un nolēma talākai vērtēšanai virzīt pretendenta SIA „Apsardze Karavīrs” piedāvājumu. 

Balsojums: 5 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.  

1.10. Komisija pārbauda pretendentu tehniskajos un finānšu piedāvājumos aritmētisko kļūdu 
esamību. Komisija konstatē, ka pretendentu tehniskajos un finānšu piedāvājumos nav aritmētisku 
kļūdu. 

1.11. Komisija secina, ka pretendentu SIA “Apsardze Karavīrs”, SIA “ALVO” un SIA “Alfa 
Drošība Groups” 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 SIA “Apsardze Karavīrs”, SIA “ALVO” un 
SIA “Alfa Drošība Groups” ir iesnieguši atbilstošu tehnisko un finanšu piedāvājumus.  

1.12. Komisija konstatē, ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko cenu 
piedāvā pretendents SIA „Apsardze Karavīrs” - EUR 54442.80 bez PVN. 

1.10. Komisija pārbauda pretendenta SIA „Apsardze Karavīrs” atbilstību Publisko iepirkumu 
likuma 39.1 panta izslēdzošajiem nosacījumiem.  
 
1.11. 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 „Apsardze Karavīrs”  un izskatot pretendentu iesniegtos dokumentus 
konstatē, ka pretendents SIA „Apsardze Karavīrs” 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. 
 
1.12. pretendents SIA „Apsardze Karavīrs” ir atzīstams par pretendentu, kuram būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā “Apsardzes pakalpojumu sniegšana”, 
identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/044K 

Balsojums: 5 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.  
 

II. L ēmuma par uzvarētāju 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 „Apsardzes pakalpojumu sniegšana” ID 
Nr.SIA DDzKSU-2015/044K – SIA „Apsardze Karavīrs”, vienotais reģistrācijas numurs 
40003621137, juridiskā adrese: Baltā ielā 5a, Rīga, LV-1055; 

2.1.2. uzdot protokolētājai I.Suhanovai sagatavot informatīvas vēstules pretendentiem; 
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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 slēgt attiecīgo līgumu saņemšanas, noslēgt atklātā 
konkursa nolikumā noteikto līgumu ar izraudzīto pretendentu (līgumcena 54442.80 euro bez 
PVN); 

2.1.4.3. noslēgtā līguma kopiju iesniegt atklātā konkursa dokumentācijā. 

Balsojums: 5 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 


