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2016.gada 8.aprīlī 
 
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 
Vera Ragele – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja 
Vadims Kodačs – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja vietnieks  
Evelīna Hodosovska – galvenā grāmatvede 
Mihails Kapeļušnikovs – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 

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, iesniegto dokumentu pārbaude. 
2. Lēmuma pieņemšana. 

I. Faktiskās situācijas konstatēšana, 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 2016.gada 22.februārī iepirkumu komisija sēdē (protokols 
Nr.2) konstatēja, ka iepirkumam ir pieteikušies 2 (divi) pretendenti un piedāvā šādas cenas:  

Nr. 
p.k. 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena  

euro bez PVN 
1. SIA “ARDEN TRADE” 51500.00 
2. SIA IKF “Politehnika” 51900.00 
 

1.3. Komisijas priekšsēdētāja ziņo, ka 2016.gada 25.februārī iepirkumu komisija sēdē (protokols 
Nr. 3) konstatēja, ka  

1.3.1. pretendentu SIA “ARDEN TRADE” un SIA IKF “Politehnika” iesniegtais piedāvājuma 
nodrošinājums atbilst iepirkuma Nolikuma 1.4.2. apakšpunkta prasībām; 

1.3.2. pretendenti SIA “ARDEN TRADE” un SIA IKF “Politehnika” ir iesnieguši visus 
Nolikumā noteiktos dokumentus. Visiem iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir 
juridisks spēks.  
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1.3.3. Komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta prasībām, 
izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
ieguva informāciju par pretendentiem SIA “ARDEN TRADE” un SIA IKF “Politehnika” un 
izskatot pretendentu iesniegtos dokumentus konstatē, ka pretendenti SIA “ARDEN TRADE” un 
SIA IKF “Politehnika” atbilstoši iesniegtai Valsts ieņēmumu dienesta EDS izdrukai un saskaņā 
ar attiecīgajā sistēmā (www.eis.gov.lv) iegūtu informāciju, neatbilst Publisko iepirkumu likuma 
39.1 pantā 1.daļas 5.punkta norādītajiem izslēdzošajiem nosacījumiem. 

1.3.4. Komisija pārbaudīja pretendentu SIA “ARDEN TRADE” un SIA IKF “Politehnika” 
tehniskajā un finanšu piedāvājumā aritmētisko kļūdu esamību. Komisija konstatē, ka pretendentu 
tehniskajā un finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. 

1.3.5. Iepirkumu komisijas konstatēja, ka pretendentu SIA “ARDEN TRADE” un SIA IKF 
“Politehnika” iesniegtie tehniskie un finanšu piedāvājumi ir sastādīti rīcības brīvības robežās un 
nav konstatējams, ka pretendenti būtu pārkāpuši iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas 
prasības. Līdz ar to komisija konstatē, ka pretendenti – SIA “ARDEN TRADE” un SIA IKF 
“Politehnika” ir iesnieguši atbilstošus tehniskos un finanšu piedāvājumus. 

1.3.6. Komisija konstatēja, ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko 
līgumcenu iepirkumā piedāvā pretendents SIA “ARDEN TRADE” – EUR 51500.00 bez PVN. 

1.3.7. Iepirkumu komisija izskatot iesniegto pretendenta SIA “ARDEN TRADE” izdruku no 
Valsts ieņēmumu dienesta EDS par vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās konstatē, ka 
pretendenta SIA “ARDEN TRADE” vidējā stundas tarifa likme profesiju grupās pirmajos trijos 
gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir 
mazāka par 80 procentiem no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju 
grupā valstī pēc VID apkopotiem datiem, ka arī vienā no profesiju grupām nesasniedz valstī 
noteikto minimālo stundas tarifa likmi. Līdz ar to, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 
48.panta 1.daļu Pasūtītajam rakstveidā jāpieprasa no pretendenta detalizēts paskaidrojums par 
likmju atšķirībām un konsultējoties ar pretendentu jāizvērtē Publisko iepirkumu likuma 48.panta 
2.daļa minētos faktorus. Kā arī Publisko iepirkumu likuma 48.panta 2.daļas 6.punktā minēto 
faktu izvērtēšanai, proti atšķirībai starp pretendenta darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm 
profesiju grupās un darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm attiecīgajā profesiju grupā 
valstī, jāpieprasa no Valsts ieņēmumu dienesta atzinums. 

1.3.8. Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 48.panta trešo 
daļu, iepirkumu komisija nolēma: 

1.3.8.1. pieprasīt no pretendenta SIA “ARDEN TRADE” detalizētu paskaidrojumu par 
atšķirību starp pretendenta darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un 
Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju stundas tarifa likmēm 
profesiju grupās. 

1.3.8.2. pieprasīt no Valsts ieņēmumu dienesta atzinumu par pretendenta SIA “ARDEN 
TRADE” darba ņēmēja stundas tarifa likmes pamatotību. 

1.3.8.3. atlikt lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu līdz attiecīgo dokumentu saņemšanai. 

1.4. Komisijas priekšsēdētaja R.Zalivska ziņo, ka 2016.gada 3.martā tika saņemts no SIA 
“ARDEN TRADE” paskaidrojums par atšķirību starp pretendenta darba ņēmēju vidējām stundas 
tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba 
ņēmēju stundas tarifa likmēm profesiju grupās. 

1.5. Komisijas priekšsēdētaja R.Zalivska ziņo, ka 2016.gada 24.martā no Valsts ieņēmumu 
dienesta tika saņemts atzinums par pretendenta SIA “ARDEN TRADE” darba ņēmēju vidējās 
stundas tarifa likmes pamatotību. Valsts ieņēmumu dienesta ieskatā SIA “ARDEN TRADE” 
norādīto darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme attiecīgajās profesiju grupās ir uzskatāma par 
neatbilstošu tās veiktajai saimnieciskajai darbībai. 
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1.6. Komisijas locekle N.Rustkova ziņo, ka, lai pasūtītājs Likuma 48.pantā noteiktajā kārtībā 
pārbaudītu, vai pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts, tam jākonstatē objektīvi fakti un no 
tiem izrietoši racionāli apsvērumi, kas piermsšķietami pamato, ka par piedāvāto cenu līgumu nav 
iespējams izpildīt, tas ir, pasūtītājam ir jārodas šaubām par to, vai pretendenta piedāvātā cena nav 
nepamatoti lēta. Pienākums pārbaudīt piedāvājuma nopietnību rodas, ja pastāv šaubas par tā 
uzticamību, un Likuma 48.panta galvenais mērķis ir ļaut pretendentam izmantot šo procedūru, 
dodot iespēju pamatot sava piedāvājuma līmeni, kas šķiet nepamatoti lēts; ja pasūtītajam 
piedāvājums nešķiet nepamatoti lēts, Likuma 48.panta noteikumi nav piemērojami. 

1.7. komisijas loceklis M.Kapeļušnikovs ziņo, ka salīdzinot Latvijas tirgus cenas atbilstošajā 
kategorijā, proti, cenas lietoto specializēto automašīnu tirgū, var konstatēt, ka pretendenta SIA 
“ARDEN TRADE” piedāvātā cena ir objektīva. Kā arī pretendents SIA “ARDEN TRADE” ir 
apliecinājis sevi, ka uzticams piegādātājs. Līdz šim īstenotie piegādes līgumi ir veikti stingri 
ievērojot tehniskās prasības un piegādes termiņus. 

1.8. Uzklausot komisijas locekļu ziņojumus, iepirkumu komisija tos uzskata par pamatotiem un 
konstatē, ka pretendenta SIA “ARDEN TRADE”  iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts. 

Balsojums: 6 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav. 

1.9. Komisija pārbauda pretendenta SIA “ARDEN TRADE”  atbilstību Publisko iepirkumu 
likuma 39.1 panta izslēdzošajiem nosacījumiem.  

1.10. Komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta prasībām, izmantojot Ministru 
kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguva informāciju 
par pretendentu SIA “ARDEN TRADE” un izskatot pretendenta iesniegtos dokumentus 
konstatē, ka pretendents SIA “ARDEN TRADE” 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. 

1.11 Pretendents SIA “ARDEN TRADE” ir atzīstams par pretendentu, kuram būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā “Autocisternas (asenizācijas mašīnas) piegāde”, 
identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/003K. 

Balsojums: 6 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 “Autocisternas (asenizācijas mašīnas) 
piegāde”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/003K – SIA “ARDEN TRADE” 
vienotais reģistrācijas numurs 41503058506, juridiskā adrese: Saules ielā 10 - 10, Daugavpils, 
LV-5401; 

2.1.2. uzdot protokolētājai I.Suhanovai sagatavot informatīvo vēstuli pretendentam; 

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 noslēgt atklātā konkursa nolikumā noteikto 
līgumu ar izraudzīto pretendentu (līgumcena 51500.00 euro bez PVN); 

2.1.4.2. noslēgtā līguma kopiju iesniegt atklātā konkursa dokumentācijā. 
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Balsojums: 6 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.  

 
SĒDE BEIDZAS plkst. 14.05. 
 
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) I.Suhanova 
 
 
 


