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SIA “DAUGAVPILS DZ ĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS 
SAIMNIEC ĪBAS UZŅĒMUMS” 

Reģ. Nr. 41503002485 
Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV – 5417 

 
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu 

“Dz īvojamo māju Šaurā ielā 25A, 27, 29, 29A pagalma teritorijas pieslēgšana pilsētas 
centralizētiem maģistrāliem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem Višķu ielā, Daugavpilī, 

saskaņā ar apliecinājuma karti” 
identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/077M 

 
Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.5 

 
2015.gada 13.augustā 
 
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 plānošanās daļas vadītāja 
Mihails Kapeļušnikovs - Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 
Vadims Kodačs – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja vietnieks 
Nataļja Rustkova – Juridiskās daļas vadītāja 

PROTOKOLĒ:  
SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

Ineta Suhanova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 
Ražošanas tehniskās daļas vadītāja Vera Ragele 

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 un iesniegto dokumentu pārbaude; 
2. Lēmuma pieņemšana. 

I. Faktiskās situācijas konstatēšana un 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 3.augustā iepirkumu komisijas sēdē (protokols 
Nr.3) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteikušies 7 (septiņi) pretendenti un piedāvā šādas 
cenas:  

Nr. 
p.k. 

Pretendents 
 

Piedāvātā līgumcena euro bez PVN 
 

1. SIA “Apola-D” 79777.05 
2. SIA “Labiekārtošana – D” 90312.90 
3. SIA “Daugavpils būvmehanizācija” 91799.88 
4. SIA “LEVEN” 98817.40 
5. SIA “RIO” 98935.76 

6. 
Personu apvienība “UN-K” vadošais biedrs SIA 
“NORDSERVISS” 

104625.38 

7. SIA “BT BŪVE” 123785.48 
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1.3. Komisijas priekšsēdētājs ziņo, ka 2015.gada 6.augustā iepirkumu komisijas sēdē (protokols 
Nr.4 tika konstatēts, ka 

1.3.1. ka pretendentu SIA “Apola-D”, SIA “Daugavpils būvmehanizācija”, SIA “Labiekārtošana 
– D”, SIA “BT BŪVE” un SIA “LEVEN” iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums atbilst 
iepirkuma Nolikuma 4.2. punkta prasībām. Pretendentu SIA “RIO” un Personu apvienība “UN-
K” vadošais biedrs SIA “NORDSERVISS” piedāvajuma nodrošinājums neatbilst iepirkuma 
Nolikuma 4.2. punkta prasībām, proti piedāvajuma nodrošinājumam jābūt 2% apmērā no 
paredzamās līgumcenas, kas ir noteikta Nolikuma 2.4. punktā. Līdz ar to piedāvājuma 
nodrošinājumam jābūt 2500 euro apmērā. 

1.3.2. komisija nolēmj: 

1.3.2.1. izslēgt pretendentus SIA “RIO” un Personu apvienība “UN-K” vadošais biedrs 
SIA “NORDSERVISS” no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt pretendentu SIA “RIO” un 
Personu apvienība “UN-K” vadošais biedrs SIA “NORDSERVISS” piedāvājumus, jo 
pretendentu piedāvājuma nodrošinājuma apmērs neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām. 

1.3.2.2. tālākai vērtēšanai virz īt pretendentu SIA “Apola-D”, SIA “Daugavpils 
būvmehanizācija”, SIA “Labiekārtošana – D”, SIA “BT BŪVE” un SIA “LEVEN” 
piedāvājumus iepirkumā. 

1.3.3. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendenti SIA “Apola-D”, SIA “Daugavpils 
būvmehanizācija”, SIA “Labiekārtošana – D”, SIA “BT BŪVE” un SIA “LEVEN” ir iesnieguši 
visus Nolikumā noteiktos dokumentus. Visiem pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un to 
atvasinājumiem ir juridisks spēks.  

1.3.4. iepirkumu komisija konstatē, ka pretendenta SIA “LEVEN” iesniegtais tehniskais 
piedāvājums, proti tāmes, nav parakstījusi persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas 
Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota atbilstoši iepirkuma Nolikuma 
5.4. punktam. 

1.3.5. iepirkumu komisijas konstatē, ka pretendenta SIA “Labiekārtošana – D”  

1.3.5.1. iesniegtais tehniskais piedāvājums, proti tāmes, nav parakstījusi persona, kuras 
pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli 
pilnvarota atbilstoši iepirkuma Nolikuma 5.4. punktam; 

1.3.5.2. pieredzes apliecinājumā par iepirkuma priekšmeta minētem darbiem ir tikai divi 
atbilstoši objekti, proti objektam “Bērnu rotaļu laukuma un teritorijas izbūve un labiekārtošana 
Gaismas ielā Nr.4, Nr.6, Daugavpilī” ir iepirkuma priekšmetam neatbilstošs būvdarbu raksturs 
un saturs. 

1.3.5.3. piedāvātais speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu 
vadīšanā un būvuzraudzībā nav pretendenta SIA “Labiekārtošana – D” darbinieks. Dati iegūti no 
Būvkomersantu reģistra. Kā arī nav piedāvātā speciālista apliecinājuma vai vienošanās par 
piekrišanu piedalīties iepirkumā. Tas ir pretrunā ar Latvijas Republikas “Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu” (20.04.2000.) 

1.3.6. Iepirkumu komisija nolēmj: 

1.3.6.1. izslēgt pretendentus SIA “LEVEN” un SIA “Labiekārtošana-D” no turpmākas 
dalības iepirkumā un neizskatīt pretendentu SIA “LEVEN” un SIA “Labiekārtošana-D” 
piedāvājumu, jo pretendentu piedāvājumi neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām. 

1.3.6.2. tālākai vērtēšanai virz īt pretendentu SIA “Apola-D”, SIA “Daugavpils 
būvmehanizācija” un SIA “BT BŪVE” piedāvājumus iepirkumā. 

1.3.7. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendentu SIA “Apola-D”, SIA “Daugavpils 
būvmehanizācija” un SIA “BT BŪVE” iesniegtie tehniskie un finanšu piedāvājumi ir sastādīti 
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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 “Apola-D”, SIA “Daugavpils 
būvmehanizācija” un SIA “BT BŪVE” ir iesnieguši atbilstošus tehniskos un finanšu 
piedāvājumus. 
1.3.8. Komisija pārbauda pretendentu tehniskajā un finānšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu 
esamību. Komisija konstatē, ka pretendentu tehniskajā un finānšu piedāvājumā nav aritmētisku 
kļūdu. 

1.3.9. Iepirkumu komisija secina, ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, 
zemāko cenu piedāvā pretendents SIA “Apola-D” – EUR 79777.05 bez PVN. 

1.3.10. Iepirkumu 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 SIA „Apola-D”  iespējamo maksātnespējas 
procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību, uzsākto tiesvedību par tā bankrotu vai tā 
likvidāciju, informāciju par nodokļu parādu neesamību. Komisija konstatē, ka pretendentam SIA 
“Apola-D”  uz 2015.gada 6.augustu ir nodokļu parādi 2819.61 euro apmērā. 

1.3.11. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2.punktu un Publisko 
iepirkumu likuma pārejas noteikumu 59.punktu, kas skan šādi 
59.punkts. Šā likuma grozījumi par 8.2 panta piektās daļas 2.punkta, septītās un astotās daļas, 
39.1 panta pirmās daļas 5.punkta, piektās un sestās daļas, astotās daļas 2.punkta un desmitās 
daļas, kā arī 48.panta trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, par 8.2 panta piektās daļas 
papildināšanu ar 3.punktu, 48.panta papildināšanu ar 1.1 daļu, tā otrās daļas papildināšanu ar 
6.punktu un 39.1 panta septītās daļas ievaddaļas papildināšanu pēc vārdiem "Lai pārbaudītu, 
vai" ar vārdiem "Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs" un pēc vārdiem "minēto faktu dēļ, 
pasūtītājs" ar vārdiem "kā arī piegādātājs par sevi", kā arī šā likuma grozījums par 8.2 panta 
sestās daļas izslēgšanu un 39.1 panta septītās daļas 3.punktā par vārdu "un Latvijas 
pašvaldībām" izslēgšanu stājas spēkā 2015.gada 1.augustā. Ja iepirkums vai iepirkuma 
procedūra ir izsludināta pirms šo grozījumu spēkā stāšanās dienas, tā pabeidzama, tajā skaitā 
apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā 
iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā. 
komisija nolēmj: 

1.3.11.1. informēt pretendentu SIA „Apola-D” par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi 
EUR 2819.61 apmērā, un noteikt termiņu - 5 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai 
nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma 
iesniegšanai; 

1.3.11.2. uzdot protokolētājai I.Suhanovai sagatavot informatīvo vēstuli pretendentam               
SIA „Apola-D”. 

1.3.11.2. atlikt lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu līdz attiecīgo dokumentu saņemšanas. 

1.4. Komisijas priekšsēdētājs ziņo, ka 2015.gada 12.augustā pretendents SIA “Apola-D” 
iesniedza Valsts ieņēmumu dienesta apliecināto izziņu par to, kas pretendentam SIA “Apola-D” 
uz 2015.gada 12.augustu nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Līdz ar 
to iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents SIA “Apola-D” ir atzīstams par pretendentu, 
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā. 

 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 8.2panta devito, 
desmito un vienpadsmito daļu,  iepirkumu komisija nolemj: 

2.1.1. atzīt par uzvarētāju iepirkumā “Dzīvojamo māju Šaurā ielā 25A, 27, 29, 29A 
pagalma teritorijas pieslēgšana pilsētas centralizētiem maģistrāliem lietus ūdens 
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kanalizācijas tīkliem Višķu ielā, Daugavpilī, saskaņā ar apliecinājuma karti ”, identifikācijas 
numurs SIA DDzKSU-2015/077M – SIA „Apola-D”  vienotais reģistrācijas numurs 
40003215620, juridiskā adrese: Jelgavas ielā 1, Daugavpils, LV-5404; 

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 

79777.05 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: 5 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.  

 

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


