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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 
Vadims Kodačs – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja vietnieks 
Nataļja Rustkova – vecākā juriskonsulte 
 

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, 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 21.maijā iepirkumu komisijas sēdē (protokols 
Nr.2) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteicies 1 (viens) pretendents un piedāvā atbilstoši 
saimnieciski izdevīgāka piedāvājuma kritērijiem šādas cenas un līgumiestāžu skaitu:  

Nr. 
p.k. 

Pretendents Piedāvātā līgumcena euro bez PVN 

Apdrošināšanas prēmija 1 darbiniekam  

Pamatprogramma 
81.97  

Apdrošināšanas prēmija 1 darbiniekam 

Papildprogramma 
124.97 

Līgumiestāžu skaits 
Līgumiestāžu pārklājums ambulatorai palīdzībai 603 

1. AAS „BALTA” 

Līgumiestāžu pārklājums stacionārai palīdzībai 58 
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1.3. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents AAS „Balta” ir iesniedzis visus Nolikumā 
noteiktos dokumentus. Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir 
juridisks spēks. 

1.4.  Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendenta tehniskais piedāvajums atbilst iepirkuma 
Nolikuma prasībām. 

1.5. Komisija nolemj tālākai vērtēšanai virzīt pretendenta AAS „Balta” piedāvājumu. 

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

1.6. Komisijas priekšsēdētaja vietniece R.Zalivska ziņo, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir 
saimniecīski izdevīgāks piedāvājums un vērtēšanas kritēriji ir sekojošie: 

 
Vērtēšanas kritēriji 

Vērtēšanas kritēriju  īpatsvars 
nozīmīguma secībā 

(Maksimālais punktu skaits) 

Apdrošināšanas prēmija 1 darbiniekam gadā 

Pamatprogramma 
90 % (90 punkti) 

Apdrošināšanas prēmija 1 darbiniekam gadā 

Papildprogramma 
5 % (5 punkti) 

Līgumiestāžu pārklājums ambulatorai palīdzībai  3 % (3 punkti) 
Līgumiestāžu pārklājums stacionārai palīdzībai 2% (2 punkti) 
 

Ņemot vērā to, kas pretendents AAS “BALTA” ir vienīgais, kas iesniedzis piedāvājumu, kas 
savukārt ir atbilstošs visām iepirkuma nolikuma prasībām, pretendents AAS “BALTA” ir 
saņemis maksimālo punktu skaitu, proti 100 punkti. 

1.7. Uzklausot komisijas priekšsēdētajas R.Zalivskas ziņojumu, komisija to atzīst par pamatotu. 
Komisijas secina, kas pretendents AAS “BALTA” ir saņēmis maksimālo punktu skaitu – 100 
punkti. 

1.8. Komisijas priekšsēdētaja vietniece R.Zalivska ziņo, ka pretendenta AAS “BALTA” 
iesniegtais finanšu un tehniskais piedāvājums ir sastādīts rīcības brīvības robežās un nav 
konstatējams, ka pretendents būtu pārkāpis iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas 
prasības. Tāpat nav konstatējams, ka pretendenta piedāvātās cenas ir nepamatoti lētas. Līdz ar to 
komisija konstatē, ka pretendents AAS “BALTA” ir iesniedzis atbilstošu tehnisko un finanšu 
piedāvājumu. 
 
1.9. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piekto, sesto un septīto daļu, 
izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
ieguva informāciju par pretendenta AAS “BALTA”  iespējamo maksātnespējas procesu, apturētu 
vai pārtrauktu saimniecisko darbību, uzsākto tiesvedību par tā bankrotu vai tā likvidāciju un 
ieguva informāciju par nodokļu parādu neesamību. Komisija konstatē, ka uz pretendentu AAS 
“BALTA”   neattiecās Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas 
nosacījumi un pretendents AAS “BALTA”  ir atzīstams par pretendentu, kuram būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības iepirkumā. 

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 “Veselības apdrošināšanas pakalpojumi 
uzņēmuma darbiniekiem”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/047M – AAS 
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“BALTA”  vienotais reģistrācijas numurs 40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10/12, 
Rīga, LV-1013; 

2.1.2. uzdot iepirkumu nodrošināšanas speciālistam I.Suhanovai sagatavot informatīvās 
vēstules pretendentiem; 

2.1.3. uzdot Juridiskajai daļai: 
2.1.3.1. noslēgt līgumu ar iepirkumā izraudzīto pretendentu (līgumcena – līdz 

41999 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. 14.30. 
 
Komisijas priekšsēdētājs (personiskais paraksts) J.Oļenovs 
 
Komisijas priekšsēdētāja 
Vietniece (personiskais paraksts) R.Zalivska 
 
Komisijas locekļi (personiskais paraksts) V.Ragele 
  
 (personiskais paraksts) V.Kodačs 
 
 (personiskais paraksts) M.Kapeļušnikovs 
 
 (personiskais paraksts) N.Rustkova 
 
Protokolē: (personiskais paraksts) I.Suhanova 
 

 


