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Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu 

“Dz īvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, autostāvvietas ierīkošana un ceļa seguma 
atjaunošana saskaņā ar apliecinājuma kart ēm” 
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Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3 

 
2015.gada 24.septembrī 
 
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 
 
Nataļja Rustkova – Juridiskās daļas vadītāja 
Vera Ragele – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja 
Vadims Kodačs – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja vietnieks  

PROTOKOLĒ:  
 
SĒDĒ NEPIEDALĀS: 
 

Ineta Suhanova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 
 
Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs Mihails Kapeļušnikovs 

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 un lēmuma pieņemšana 
 
I. Faktiskās situācijas konstatēšana un iesniegto dokumentu pārbaude un lēmuma 

pieņemšana 
 
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.septembrī iepirkumu komisijas sēdē 
(protokols Nr.2) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteicies 1 (viens) pretendents un piedāvā 
šādu cenu:  
 
Nr. 
p.k. 

Pretendents Piedāvātā līgumcena euro bez PVN 

1. SIA “CKD D” 27491.90 
 

1.3. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendenta SIA “CKD D” iesniegtais piedāvājuma 
nodrošinājums atbilst iepirkuma Nolikuma 4.2. punkta prasībām.  
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1.4. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents SIA “CKD D” ir iesniedzis visus Nolikumā 
noteiktos dokumentus. Visiem pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir 
juridisks spēks.  

1.5. Ņemot vērā minēto, iepirkumu komisija nolēmj: 

1.5.2. tālākai vērtēšanai virz īt pretendenta SIA “CKD D” piedāvājumus iepirkumā. 

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

1.6. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piekto un septīto daļu, 
izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
ieguva informāciju par pretendenta SIA “CKD D” informāciju par nodokļu parādu neesamību 
dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, kā 
arī ņemot vērā pretendentu Valsts ieņēmumu dienesta EDS iesniegtās izdrukas, konstatēja, ka uz 
pretendentu SIA “CKD D” neattiecās Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie 
izslēgšanas nosacījumi. 

1.7. Komisijas loceklis V.Kodačs ziņo, ka pretendenta SIA “CKD D” Tehniskais un finanšu 
piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma 6.2.13.1. apakšpunkta prasībām, proti, tāmēm jābūt 
sastādītam atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ievērojot tehniskajā 
specifikācijā noteiktās prasības. Pretendents SIA “CKD D” nav iekļāvis savā tehniskajā un 
finanšu piedāvājumā visas paredzētās izmaksas un līdz ar to pretendenta piedāvājums ir 
nepamatoti lētāks. 

1.8. Uzklausot komisijas locekļa V.Kodača ziņojumu, komisija to atzīst par pamatotu. Komisija 
nolēmj: 

1.8.1. izslēgt pretendentu SIA “CKD D” no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt 
pretendenta SIA “CKD D” piedāvājumu, jo pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums 
neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām. 

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

1.9. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs rosina komisijas locekļus balsot par iepirkuma 
pārtraukšanu, jo vienīgais iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām. 

1.10. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo 
daļu, kas nosaka pasūtītāja likumīgās tiesības pārtraukt iepirkumu, iepirkumu komisija 
vienbalsīgi nolemj: 

 1.10.1. pārtraukt iepirkumu „Dz īvojamās mājas Vienības ielā 38, Daugavpilī, 
autostāvvietas ierīkošana un ceļa seguma atjaunošana saskaņā ar apliecinājuma kart ēm” ar 
ID Nr.SIA DDzKSU-2015/091M; 

 1.10.2. ne vēlāk, ka divu dienu laikā publicēt paziņojumu par iepirkuma pārtraukšanu 
Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv  un SIA „Daugavpils dzīvokļu un 
komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā www.dzksu.lv; 

 1.10.3. uzdot protokolētājai I.Suhanovai sagatavot informatīvās vēstules pretendentiem. 

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

 

SĒDE BEIDZAS plkst. 13.55. 
 
Komisijas priekšsēdētājs (personiskais paraksts) J.Oļenovs 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks:               (personiskais paraksts)        R.Zalivska 
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Komisijas locekļi (personiskais paraksts) V.Ragele 
 
 (personiskais paraksts) N.Rustkova 
 
 (personiskais paraksts) V.Kodačs 
 
Protokolē: (personiskais paraksts) I.Suhanova 
 
 


