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Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu 

ATKLĀTS KONKURSS 
“Aizdevums dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, spāru jumta remontam” 

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/100K 
 

Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3 
 

2015.gada 7.decembrī 
 
SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 13.00 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks: 
Komisijas locekli: 
 
 

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

PROTOKOLĒ:  Ineta Suhanova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 
 

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 lēmuma pieņemšana 

I. Faktiskās situācijas konstatēšana un lēmuma pieņemšana 

1.1. Komisijas priekšsēdētāja R.Zalivska atklāj sēdi, nosauc komisijas sastāvu un ziņo sēdes 
darba kārtību. 

1.2. Komisijas locekle N.Rustkova ziņo, ka Publisko iepirkumu likuma 9.panta desmitās daļas 
2.punktā noteikts, ka paredzamo līgumcenu banku un citiem finanšu pakalpojumiem nosaka kā 
maksas par pakalpojumiem, komisijas maksas, maksājamo procentu un citu atlīdzības veidu 
kopējo summu. Līdz ar to paredzamajā līgumcenā nav jāņem vērā paša aizdevuma pamatsumma.  

1.3. Komisijas priekšsēdētāja R.Zalivska ziņo, ka maksa par pakalpojumiem, komisijas maksa, 
maksājamo procentu un atlīdzības veidu kopējā summa nepārsniedz 42000 euro. 

1.4. Komisijas locekle N.Rustkova ziņo, ka Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta pirmā daļa 
nosaka, ja publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 4000 
euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, pasūtītājs veic iepirkumu Publisko iepirkumu 
likuma 8.2 pantā noteiktajā kārtībā. 

1.5. Iepirkumu komisija uzklausot komisijas locekles N.Rustkovas un komisijas priekšsēdētājas 
ziņojumu, uzskata to par pamatotu. 

1.6. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro 
daļu, kas nosaka pasūtītāja likumīgās tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs 
pamatojums, iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj: 
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 1.6.1. pārtraukt iepirkumu „Aizdevums dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, 
spāru jumta remontam” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/100K sakarā ar iepirkuma procedūras 
veida maiņu; 

 1.6.2. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā termiņā 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. 

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

 

SĒDE BEIDZAS plkst. 13.40. 
 
Komisijas priekšsēdētājs: (personiskais paraksts) R.Zalivska 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks:               (personiskais paraksts)        N.Rustkova 
 
Komisijas locekļi: (personiskais paraksts) V.Ragele 
 
 (personiskais paraksts) E.Hodosovska 
 
 (personiskais paraksts) V.Kodačs 
 
 (personiskais paraksts) M.Kapeļušnikovs 
 
Protokolē: (personiskais paraksts) I.Suhanova 
 
 


