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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: 
 
 

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

PROTOKOLĒ:  

SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

Nataļja Rustkova – Juridiskās daļas vadītāja 

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 priekšsēdētāja ziņo, ka 2015.gada 23.novembrī iepirkumu komisijas sēdē 
(protokols Nr.2) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteikušies 3 (trīs) pretendenti SIA “BITE 
Latvija”, SIA “Tele2” un SIA “Latvijas Mobilais Telefons”. 

1.3. Komisijas locekle E.Hodosovska ziņo, ka pašlaik izstrādātie iepirkuma saimnieciski 
izdevīgāka piedāvājuma kritēriji neveido priekšnosacījumus saimnieciski izdevīgāka 
piedāvājuma saņemšanai, proti, ir jāpārstrādā tehniskā specifikācija un jāpārskata saimnieciski 
izdevīgākā piedāvājuma punktu īpatsvars. Kā arī ņemot vērā lielu konkurenci Latvijas mobilo 
sakaru tirgū ir lietderīgi veikt iepirkumu īsākam laika posmam, proti, piesaistot uzņēmumu 
vienam mobilo sakaru operatoram nevis 36 mēnešus, bet piemēram – 12 mēnešus. Tādējādi 
nodrošinot uzņēmumam izdevīgāko mobilo sakaru pakalpojumu. 

1.4. Uzklausot komisijas locekles E.Hodosovskas ziņojumu, komisija to atzīst par pamatotu. 

1.5. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 
vienpadsmito daļu, kas nosaka pasūtītāja likumīgās tiesības pārtraukt iepirkumu, iepirkumu 
komisija vienbalsīgi nolemj: 
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 1.5.1. pārtraukt iepirkumu „Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana” ar ID Nr.SIA 
DDzKSU-2015/110M sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas tehniskās specifikācijas prasībās; 

 1.5.2. 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. 
 1.5.3. uzdot protokolētājai N.Rustkovai sagatavot informatīvās vēstules pretendentiem. 
 
Balsojums: 6 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.  
 
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) M.Kapeļušnikovs 
 
 (personiskais paraksts) V.Kodačs 
 
Protokolē: (personiskais paraksts) N.Rustkova 
 
 


