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Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.6 

 
2015.gada 26.oktobrī 
 
SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 13.00 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas locekli: 
 
 

Renāte Zalivska – Ekonomiskās plānošanas daļas vadītāja 
Vera Ragele – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja 
Vadims Kodačs – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja vietnieks  
Evelīna Hodosovska – galvenā grāmatvede 
Mihails Kapeļušnikovs - Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 

Pieaicinātais eksperts: 
 
PROTOKOLĒ:  
 
SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

Leonīds Undruļs – elektromehāniskā iecirkņa darbu vadītājs 
 
Ineta Suhanova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 
 
Nataļja Rustkova – Juridiskās daļas vadītāja 
 

Komisijas izveidošanas pamats: pastāvīga iepirkumu komisija saskaņā ar 30.09.2015. rīkojumu 
Nr.1-3/0039. 
 
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 priekšsēdētāja R.Zalivska atklāj sēdi, nosauc komisijas sastāvu un ziņo sēdes 
darba kārtību. 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja ziņo, ka 2015.gada 24.septembrī iepirkumu komisija sēdē 
(protokols Nr.4) konstatēja, ka iepirkumam ir pieteikušies 3 (trīs) pretendenti un piedāvā šādas 
cenas:  

Nr. 
p.k. Pretendents 

Piedāvātā līgumcena  
euro bez PVN 

1. SIA “Baltijas tehnika un vide” 113590.00 
2. SIA Montāžas-remonta firma “LIFTS” 120000.00 
3. SIA “OTIS LATVIA” 134952.00 
 

1.3. Komisijas priekšsēdētāja ziņo, ka 2015.gada 8.oktobrī iepirkumu komisija sēdē (protokols 
Nr. 5) konstatēja, ka  
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1.3.1. pretendentu SIA Montāžas-remonta firma “LIFTS”, SIA “OTIS LATVIA” un SIA 
“Baltijas tehnika un vide” piedāvājuma nodrošinājumi atbilst atklāta konkursa nolikuma 1.4. 
punktam;  

1.3.2. pretendenti SIA Montāžas-remonta firma „LIFTS”, SIA „OTIS LATVIA” un SIA 
„Baltijas tehnika un vide” ir iesnieguši visus Nolikumā noteiktos dokumentus. Visiem 
pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir juridisks spēks.  

1.3.3. Pieacinātais eksperts L.Undruļs, kuram ir padziļinātas zināšanas tehniskajos jautājumos un 
kurš sagatavoja tehnisko specifikāciju ziņo, ka pretendenta SIA „Baltijas tehnika un vide”  
Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma tehniskās specifikācijas prasībām, proti 

 pretendenta tehniskajā piedāvājumā nav norādīts konkrētais lifta modelis, kā tas noteikts 
tehniskās specifikācijas prasībās. 
 Kā arī eksperts vērsa uzmanību, ka Atlas MRL ir liftu modeļu grupa (tās aprakstu 
pretendents ir iesniedzis piedāvājumā). Šīs modeļu grupas lifti ir bez mašīntelpas un ar 
daudzkanātu elevatorsistēmu. Informācija par Atlas MRL liftu modeļu grupu ir publiski 
pieejama http:/www.kleemannlifts.com/. 
 Līdz ar to no pretendenta SIA „Baltijas tehnika un vide” tehniskās specifikācijas 
atbilstībai ir jāpieprasa sekojošā informācija: 
1. Norādīt lifta konkrētu modeli atbilstoši atklāta konkursa tehniskās specifikācijas prasībām. 
2. Norādīt piedāvātām lifta modelim sekojošo specifikāciju: 

- pievada sistēmu, uzstādīto elektrisko jaudu; 
- elevatorsistēmas apraksts (kanātu sistēma, skaits, diametrs, garums); 
- lifta kabīnes konstrukcija, tās apdare, apgaismojums, izmēri; 
- šahtas durvis un to apdare; 
- vadības sistēma. 

3. Iesniegt ražotāja dokumentu, kas apliecina aprīkojuma ekspluatācijas garantiju 5 gadu 
garumā piedāvātām lifta modelim. 

4. Iesniegt ražotāja dokumentu, kas apliecina piedāvātā lifta modeļa normatīvo ekspluatācijas 
laiku 25 gadu garumā. 

5. Iesniegt informāciju par tehniskās apkopes noteikumiem garantijas periodā. 
6. Iesniegt tulkojumu latviešu valodā informācijai, kas atspoguļota pretendenta dokumentos 

28.lapā. 

1.3.4. Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 45.panta trešo 
daļu, iepirkumu komisija nolemj: 

1.3.4.1. pieprasīt no pretendenta SIA „Baltijas tehnika un vide” paskaidrojumu par 
tehniskajā piedāvajumā iekļauto informāciju šādā redakcijā: 

„SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma” iepirkumu komisija 
2015.gada 8.oktobra sēdē (protokols Nr.5) atklāta konkursa „Pasažieru liftu piegāde un 
uzstādīšana” ID Nr.SIA DDzKSU-2015/070K (turpmāk-Iepirkums) ietvaros, pārbaudot 
pretendenta SIA „Baltijas tehnika un vide” tehnisko un finanšu piedāvājumu, konstatēja, ka 
piedāvājuma tehnsikās specifikācijas atbilstībai ir jāprecizē sekojošā informācija  un jāiesniedz 
sekojošie dokumenti: 

1. Norādīt lifta konkrētu modeli atbilstoši atklāta konkursa tehniskās specifikācijas prasībām. 
2. Norādīt piedāvātām lifta modelim sekojošo specifikāciju: 

- pievada sistēmu, uzstādīto elektrisko jaudu; 
- elevatorsistēmas apraksts (kanātu sistēma, skaits, diametrs, garums); 
- lifta kabīnes konstrukcija, tās apdare, apgaismojums, izmēri; 

 - šahtas durvis un to apdare; 
- vadības sistēma. 

3. Iesniegt ražotāja dokumentu, kas apliecina aprīkojuma ekspluatācijas garantiju 5 gadu 
garumā piedāvātām lifta modelim. 
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4. Iesniegt ražotāja dokumentu, kas apliecina piedāvātā lifta modeļa normatīvo ekspluatācijas 
laiku 25 gadu garumā. 

5. Iesniegt informāciju par tehniskās apkopes noteikumiem garantijas periodā. 
6. Iesniegt tulkojumu latviešu valodā informācijai, kas atspoguļota pretendenta dokumentos 

28.lapā. 
Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 45.panta pirmo daļu, 

lūdzam līdz 2015.gada 16.oktobrim precizēt tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju un 
iesniegt augstāk minētus dokumentus valsts valodā”. 

1.3.5. Pieacinātais eksperts L.Undruļs, kuram ir padziļinātas zināšanas tehniskajos jautājumos un 
kurš sagatavoja tehnisko specifikāciju ziņo, ka pretendenta SIA Montāžas-remonta firma 
“LIFTS” Tehniskā piedāvājuma atbilstības apliecinājumam jāpieprasa  

- ražotāja dokumentu, kas apliecina aprīkojuma ekspluatācijas garantiju 5 gadu garumā 
piedāvātām lifta modelim; 

- ražotāja dokumentu, kas apliecina piedāvātā lifta modeļa normatīvo ekspluatācijas laiku 25 
gadu garumā. 

1.3.6. Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 45.panta trešo 
daļu, iepirkumu komisija nolemj: 

1.3.6.1. pieprasīt no pretendenta SIA Montāžas-remonta firma “LIFTS” papildinājumu 
tehniskajā piedāvajumā iekļautajai informācijai šādā redakcijā: 

„SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma” iepirkumu komisija 
2015.gada 8.oktobra sēdē (protokols Nr.5) atklāta konkursa „Pasažieru liftu piegāde un 
uzstādīšana” ID Nr.SIA DDzKSU-2015/070K (turpmāk-Iepirkums) ietvaros, pārbaudot 
pretendenta SIA Montāžas-remonta firma “LIFTS” tehnisko un finanšu piedāvājumu, konstatēja, 
ka piedāvājuma tehnsikās specifikācijas atbilstībai ir jāprecizē sekojošā informācija un 
jāiesniedz sekojošie dokumenti: 

1. Iesniegt ražotāja dokumentu, kas apliecina aprīkojuma ekspluatācijas garantiju 5 gadu 
garumā piedāvātām lifta modelim. 

2. Iesniegt ražotāja dokumentu, kas apliecina piedāvātā lifta modeļa normatīvo ekspluatācijas 
laiku 25 gadu garumā. 

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 45.panta pirmo daļu, 
lūdzam līdz 2015.gada 16.oktobrim precizēt tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju un 
iesniegt augstāk minētus dokumentus”. 

1.3.7. Iepirkumu komisija nolēma atlikt lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu līdz attiecīgo 
dokumentu saņemšanai. 

1.4. Komisijas priekšsēdētāja R.Zlivska ziņo, ka 2015.gada 12.oktobrī no SIA Montāžas-remonta 
firma “LIFTS” tika saņemti pieprasītie dokumenti, proti ražotāja apliecinājums par 
ekspluatācijas garantiju 5 gadu garumā piedāvātām lifta modelim, kā arī apliecinājumu par to, ka 
piedāvātam lifta modelim normatīvais ekspluatācijas laiks ir 25 gadi. Ražotāja apliecinājumam ir 
pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.5. Ņemot vērā augstākminēto, iepirkuma komisija nolemj: 

1.5.1. tālākai vērtēšanai virz īt pretendentu SIA Montāžas-remonta firma „LIFTS”, piedāvājumu. 

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

1.6. Komisijas priekšsēdētāja R.Zlivska ziņo, ka 2015.gada 14.oktobrī no SIA „Baltijas tehnika 
un vide” atbildot uz iepirkumu komisijas pieprasījumu tika saņemti dokumenti. 
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1.7. Pieacinātais eksperts L.Undruļs, kuram ir padziļinātas zināšanas tehniskajos jautājumos un 
kurš sagatavoja tehnisko specifikāciju ziņo, ka no SIA “Baltijas tehnika un vide” 
papildinformācijas ir secināms, ka 

- piedāvātajs lifta modelis attiecināms pie ATLAS MRL liftu grupas (MRL – Machine 
Roomless), kas neparedz mašīntelpu. Tas ir pretrunā ar iepirkuma tehniskās specifikācijas 
prasībām; 
- pretendenta iesniegtā piedāvajumā pirms pieprasītā precizējuma netika norādīts konkrets lifta 
modelis un elevatorsistēmas kanatu skaits atbilstoši atklāta konkursa tehniskās specifikācijas 
prasībām. Sniedzot precizējumus vērtēšanas laikā, pretendents norāda konkrētu lifta modeli, tas 
ir ATLAS 2:1 no liftu grupas ATLAS 2:1 MRL un norāda, ka elevatorsistēmas kanātu skaits ir 
trīs. Augstakminēto liftu ražotāja tehniskajā specifikācijā, kas ir publiski pieejama ražotāja mājas 
lapā http:/www.kleemannlifts.com/ neeksistē lifta modelis ATLAS 2:1 ar trijiem kanātiem 
elevatorsistēmā. Tiek izmantota 6(sešu) un vairāk kanātu elevatorsistēma.  

Pretendenta SIA „Baltijas tehnika un vide” tehniskajā piedāvājumā ir norādīts liftu normatīvais 
ekspluatācijas laiks 25 gadi. Iepirkumu komisija šīs informācijas atbilstībai pieprasīja no 
pretendenta ražotāja apliecinājumu par piedāvāto liftu normatīvo ekspluatācijas laiku. Kā arī 
SIA “DDzKSU” pieprasīja no liftu ražotāja Kleemann Groups (Grieķija) apliecinājumu par 
piedāvāto liftu maksimālo normatīvo ekspluatācijas laiku. Atbildot  uz SIA “DDzKSU” 
pieprasījumu, ražotājs nav sniedzis konkrētu atbildi un nav iesniedzis atbilstošo dokumentu. Kā 
arī pretendents SIA “Baltijas tehnika un vide” nav iesniedzis pieprasīto dokumentu iepirkumu 
komisijai. 

Pretendenta SIA “Baltijas tehnika un vide” tehniskajā piedāvājumā ir norādīts ražotāja garantijas 
laiks 5 gadi lifta modelim. Iepirkumu komisija šīs informācijas atbilstībai pieprasīja no 
pretendenta ražotāja  apliecinājumu par piedāvāto liftu garantijas laiku. Kā arī SIA “DDzKSU” 
pieprasīja no liftu ražotāja Kleemann Groups (Grieķija) apliecinājumu par piedāvāto liftu 
maksimālo garantijas laiku. Atbildot  uz SIA “DDzKSU” pieprasījumu, ražotājs nav sniedzis 
konkrētu atbildi un nav iesniedzis atbilstošo dokumentu. Kā arī pretendents SIA “Baltijas 
tehnika un vide” nav iesniedzis pieprasīto dokumentu iepirkumu komisijai. 

1.8. Pieacinātais eksperts L.Undruļs, kuram ir padziļinātas zināšanas tehniskajos jautājumos un 
kurš sagatavoja tehnisko specifikāciju ziņo, ka gatavojot atklātam konkursam tehnisko 
specifikāciju, tika akcentēti sekojošie nosacījumi. Tādi, ka elevatorsistēma, proti tās kanātu 
skaits, ko nosaka ekonomiski faktori. Kanātu skaita palielinājums krietni sadārdzina 
ekspluatācijas izmaksas. Kā arī tika ņemta vērā iekārtu drošība, tas ir garantijas nosacījumi un 
ilgmūžīgs ekslpluatācijas laiks, proti normatīvais ekspluatācijas laiks. SIA “Baltijas tehnika un 
vide” nav iesniegusi atbilstošus dokumentus, kas apliecinātu atklāta konkursa tehniskās 
specifikācijas izvīrzītās pamatprasības. 

Ņemot vērā augstak minēto ir secināms, ka pretendenta SIA „Baltijas tehnika un vide” 
iesniegtais piedāvājums neatbilst atklāta konkursa tehniskās specifikācijas prasībām. 

1.9. Uzklausot komisijas pieaicinātā eksperta L.Undruļa ziņojumu, komisija to atzīst par 
pamatotu un nolēmj: 
1.9.1. izslēgt pretendentu SIA „Baltijas tehnika un vide” no turpmākas dalības atklātā konkursā 
un neizskatīt pretendenta SIA „Baltijas tehnika un vide”  piedāvājumu, jo pretendenta Tehniskais 
piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. 

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

1.10. Pieacinātais eksperts L.Undruļs ziņo, ka pretendentu SIA Montāžas-remonta firma 
„LIFTS” un SIA „OTIS LATVIA” finanšu un tehniskie piedāvājumi atbilst nolikuma un 
tehniskās specifikācijas prasībām. 

1.11. Uzklausot pieaicinātā eksperta L.Undruļa ziņojumu, komisija to atzīst par pamatotu. 
Komisija secina, ka pretendentu SIA Montāžas-remonta firma „LIFTS” un SIA „OTIS 
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LATVIA” 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 Montāžas-remonta firma „LIFTS” un SIA „OTIS 
LATVIA” ir iesnieguši atbilstošus tehniskos un finanšu piedāvājumus.  

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

1.13. Komisija konstatē, ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko cenu 
iepirkumā piedāvā pretendents SIA Montāžas-remonta firma „LIFTS” - EUR 120000.00 bez 
PVN. 

1.14. Komisija pārbauda pretendenta SIA Montāžas-remonta firma „LIFTS” atbilstību Publisko 
iepirkumu likuma 39.1 panta izslēdzošajiem nosacījumiem.  

1.15. 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 Montāžas-remonta firma „LIFTS” un izskatot pretendentu iesniegtos 
dokumentus konstatē, ka pretendents SIA Montāžas-remonta firma „LIFTS” 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. 

1.16. pretendents SIA Montāžas-remonta firma „LIFTS” ir atzīstams par pretendentu, kuram 
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā “Pasažieru liftu piegāde un 
uzstādīšana”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/070K 

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

II. L ēmuma 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 „Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana” ID 
Nr.SIA DDzKSU-2015/070K – SIA Montāžas-remonta firma „LIFTS”, vienotais reģistrācijas 
numurs 40103023317, juridiskā adrese: Skolas ielā 21 – 401b, Rīga, LV-1010; 

2.1.2. uzdot protokolētājai I.Suhanovai sagatavot informatīvas vēstules pretendentiem; 

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 120000.00 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. 14.20 
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Komisijas priekšsēdētājs: (personiskais paraksts) R.Zalivska 
 
Komisijas locekļi: (personiskais paraksts) V.Ragele 
 
 (personiskais paraksts) E.Hodosovska 
 
 (personiskais paraksts) V.Kodačs 
 
 (personiskais paraksts) M.Kapeļušnikovs 
 
Pieaicinātais eksperts:                                   (personiskais paraksts)                    L.Undruļs 
 
Protokolē:                                                      (personiskais paraksts)                    I.Suhanova 
 
 

 
 
 


