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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 īvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa un bēniņu 
pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu” 

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/040M 
 

Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3 
 

2016.gada 19.jūlij ā 
 
SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 14.00 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks: 
Komisijas locekli: 
 
 

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

PROTOKOLĒ:  Ineta Suhanova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 

Komisijas izveidošanas pamats: pastāvīga iepirkumu komisija saskaņā ar 19.04.2016. rīkojumu 
Nr.1-3/0016. 
 
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 priekšsēdētāja R.Zalivska atklāj sēdi, nosauc komisijas sastāvu un ziņo sēdes 
darba kārtību. 
1.2. Komisijas priekšsēdētāja ziņo, ka 2016.gada 16.jūnijā iepirkumu komisijas sēdē (protokols 
Nr.2) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteikušies 7 (septiņi) pretendenti un piedāvā šādas 
cenas: 

Piedāvātā līgumcena cena euro bez PVN 

Nr. 
p.k. 

Pretendents 1.DAĻA “Dzīvojamās mājas 
Dobeles ielā 20, Daugavpilī, 

jumta seguma remonts saskaņā 
ar projektu” 

2.DAĻA „Dzīvojamās mājas 
Dobeles ielā 20, Daugavpilī, 

bēniņu pārseguma 
siltumizolācijas ierīkošana 

saskaņā ar projektu” 

1. SIA “BūvJumts” 29938.41 - 
2. SIA “LK Construction” 29486.43 - 
3. SIA “ARS GROUP” 33661.32 - 
4. SIA “NEJSS” 33971.14 - 
5. SIA “V.J.M.BŪVE” 35954.64 15344.27 
6. SIA “BUILDER INDUSTRY” 39707.42 9597.18 
7. SIA “Defass-D” 40642.96 7821.14 
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1.3. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendentu SIA “BūvJumts”, SIA “NEJSS”, 
SIA “LK Construction”, SIA “BUILDER INDUSTRY”, SIA “V.J.M.BŪVE”, SIA “Defass-D” 
un SIA “ARS GROUP” iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir juridisks spēks. 

1.4. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendentu SIA “BūvJumts”, SIA “BUILDER 
INDUSTRY”, SIA “V.J.M.BŪVE” un SIA “Defass-D” iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums 
atbilst iepirkuma Nolikuma 4.2. un 4.3. punkta prasībām. 

1.5. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendenti SIA “NEJSS”, SIA “LK Construction” un SIA 
“ARS GROUP” atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.2. punktā izvirzītajai prasībai ir iesnieguši 
neatbilstošus piedāvājuma nodrošinājumus. Iesniegtajiem piedāvājuma nodrošinājumiem ir 
neatbilstošs iepirkuma identifikācijas numurs un piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš 
ir īsāks, proti, atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.4. punktā izvirzītajai prasībai, piedāvājums 
nodrošinājuma derīguma termiņam jābūt 6 (seši) mēneši. Pretendentu piedāvājuma 
nodrošinājumu derīguma termiņš ir 4 (četri) mēneši. 

1.6. Kā arī iepirkumu komisijas loceklis V.Kodačs ziņo, ka  
1.6.1. pretendenta SIA „ARS GROUP” piedāvājumā: 
− nav pievienots „objekta apsekošanas akts”; 
− nav atsauksmes „no Valsts, pašvaldību iestādēs vai kapitālsabiedrībās”, kas bija paredzēts 

nolikumā; 
− lokāla tāmē nepareizi aprēķināti materiāli pozīcijās Nr.8., 9., kas samazināja kopējas tāmes 

izmaksas; 
− nepareizi noteikta laika norma tāmes pozīcijas Nr. 8., 19., kas samazināja kopējas tāmes 

izmaksas. 
1.6.2. pretendenta SIA „LK CONSTRUCTION” piedāvājumā konstatēts, ka: 
− pretendents piesaista apakšuzņēmēju SIA „LBM”, kas apņemas izpildīt 60% no kopējā darbu 

apjoma. Piedāvājumā pievienoti dokumenti (atsauksmes, sertifikāti) no SIA „LBM” 
(apakšuzņēmēja), bet nav dokumentu no SIA „LK CONSTRUCTION”, kas neatbilst 
nolikuma punktam Nr.6.2.5.; 

− nav pievienots „objekta apsekošanas akts”; 
− lokālā tāmē nepareizi aprēķināti materiāli pozīcijās Nr. 8., 9., 19., 31., 32., kas samazināja 

kopējas tāmes izmaksas. 
1.6.3. pretendenta SIA „NEJSS” piedāvājumā: 
− lokālā tāmē nepareizi aprēķināti materiāli pozīcijā Nr. 8. un mehānismi pozīcijās Nr. 33., 34., 

kas samazināja kopējas tāmes izmaksas. 

1.7. Ņemot vērā protokola 1.4.punktā minēto, kā arī uzklausot komisijas locekļa V.Kodača 
ziņojumu, iepirkumu komisija nolemj: 

1.7.1. izslēgt no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt pretendentu SIA “NEJSS”, SIA “LK 
Construction” un SIA “ARS GROUP” piedāvājumus. 

1.7.2. tālākai vērtēšanai virz īt pretendentu SIA “BūvJumts”, SIA “BUILDER INDUSTRY”, SIA 
“V.J.M.BŪVE” un SIA “Defass-D” piedāvājumus iepirkumā. 

Balsojums: 6 balsis "par", "pret" – nav. 

1.8. 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 pretendentu SIA “BūvJumts”, SIA “BUILDER INDUSTRY”, SIA 
“V.J.M.BŪVE” un SIA “Defass-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 
pretendentiem SIA “BūvJumts”, SIA “BUILDER INDUSTRY”, SIA “V.J.M.BŪVE” un SIA 
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“Defass-D” neattiecās Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie 
izslēgšanas nosacījumi. 

1.9. Iepirkumu komisijas loceklis V.Kodačs ziņo, ka 

1.9.1. pretendenta SIA „BūvJumts” piedāvājumā:  
− lokālā tāmē pozīcijā Nr. 9. būvdarbu nosaukums neatbilst darba uzdevumam; 
− lokālā tāmē nepareizi aprēķināti materiāli un laika norma pozīcijās Nr. 8., 19., 29. un 36., kas 

samazināja kopējas tāmes izmaksas. 
− lokālā tāmē nepareizi norādīts darbu apjoms pozīcijā Nr. 22., kas neatbilst darba uzdevumam, 

attiecīgi nepareizi aprēķināti materiāli. 
1.9.2. pretendenta SIA „V.J.M.BŪVE” piedāvājuma: 
− nav atsauksmes „no Valsts, pašvaldību iestādēs vai kapitālsabiedrībās”, kas bija paredzēts 

nolikuma 6.2.5. apakšpunktā; 
− iepirkuma 1.DAĻAS lokālā tāmē nepareizi aprēķināti materiāli un laika norma pozīcijās Nr. 

3., 8., 16., 17., 18., 20., 22.,  ka arī mehānismi pozīcijās Nr. 33., 34., kas samazināja kopējas 
tāmes izmaksas.   

1.9.3. pretendenta SIA „BUILDER INDUSTRY” piedāvājumā: 
− iepirkuma 1.DAĻAS lokālā tāmē nav iekļauti „neparedzētie izdevumi”, kas bija norādīts 

darba uzdevumā; 
− iepirkuma 1.DAĻAS lokālā tāmē nepareizi aprēķināti materiāli pozīcijā Nr. 8. un nav iekļauts 

materiāls pozīcijā Nr. 18., kas samazināja kopējas tāmes izmaksas. 

1.10. Uzklausot komisijas locekļa V.Kodača ziņojumu, komisija to atzīst par pamatotu. Ņemot 
vērā minēto, iepirkumu komisija nolemj: 

1.10.1. izslēgt no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt pretendentu SIA “BūvJumts”, SIA 
“BUILDER INDUSTRY” un SIA “V.J.M.BŪVE” piedāvājumus iepirkuma 1.DAĻĀ. 

1.10.2. tālākai vērtēšanai virz īt pretendenta SIA “Defass-D” piedāvājumu iepirkuma 1.DAĻĀ. 

1.10.2. tālākai vērtēšanai virzīt pretendentu SIA “BUILDER INDUSTRY”, SIA “V.J.M.BŪVE” 
un SIA “Defass-D” piedāvajumus iepirkuma 2.DAĻĀ. 

1.11. Komisijas loceklis V.Kodačs ziņo, ka pretendentu SIA “BUILDER INDUSTRY”, SIA 
“V.J.M.BŪVE” un SIA “Defass-D” iesniegtie tehniskie un finanšu piedāvājumi attiecīgajās 
daļās ir sastādīti 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 
“BUILDER INDUSTRY”, SIA “V.J.M.BŪVE” un SIA “Defass-D” ir iesnieguši atbilstošus 
tehniskos un finanšu piedāvājumus attiecīgajās dalās. 

1.12. Komisija pārbauda pretendentu tehniskajos un finanšu piedāvājumos aritmētisko kļūdu 
esamību. Komisija konstatē, ka pretendentu tehniskajos un finanšu piedāvājumos nav aritmētisku 
kļūdu. 

1.13. Komisija konstatē, ka no visiem atbilstošajiem iesniegtajiem piedāvājumiem, zemāko 
līgumcenu iepirkumā  

1.DAĻĀ “Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma remonts saskaņā ar 
projektu” piedāvā pretendents SIA „Defass-D” – EUR 40642.96 bez PVN. 

2.DAĻĀ “Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas 
ierīkošana saskaņā ar projektu” piedāvā pretendents SIA „Defass-D” - EUR 7821.14 bez PVN.  

1.14. 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 “Defass-D” iespējamo maksātnespējas procesu, apturētu 



 

 

 

4 

vai pārtrauktu saimniecisko darbību, uzsākto tiesvedību par tā bankrotu vai tā likvidāciju un 
ieguva informāciju par nodokļu parādu neesamību. Komisija konstatē, ka uz pretendentu SIA 
SIA “Defass-D” neattiecās Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie 
izslēgšanas nosacījumi un pretendents SIA “Defass-D” ir atzīstams par pretendentiem, kuriem 
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā atbilstošajās iepirkuma daļās. 

Balsojums: 7 balsis "par", "pret" – nav. 

1.15. Iepirkumu komisijas priekšsēdētaja R.Zalivska ziņo, ka iepirkuma 1.DAĻĀ vienīgā 
atbilstoša piedāvājuma līgumcena ir visaugstākā un ņemot vērā citu pretendentu piedāvātās 
līgumcenas, dažāda rakstura kļūdas un neprecizitātes nevar noteikt, vai pretendenta SIA “Defass-
D” iepirkuma 1.DAĻĀ “Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma remonts 
saskaņā ar projektu” piedāvātā līgumcena ir objektīva un pamatota. 

1.16. Komisijas priekšsēdētaja vietniece N.Rustkova ziņo, ka Publisko iepirkumu likuma 8.2 

panta vienpadsmitā daļa nosaka, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja 
tam ir objektīvs pamatojums. 

II. L ēmuma pieņemšana 

2.1. Ņemot vērā augstāk minēto, iepirkumu komisija nolemj: 

2.1.1. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu, kas 
nosaka pasūtītāja likumīgās tiesības pārtraukt iepirkumu, iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj: 

 2.1.1.1. pārtraukt iepirkumu „Dz īvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta 
seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu ” ar 
ID Nr.SIA DDzKSU-2016/040M 1.DAĻĀ “Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, 
jumta seguma remonts saskaņā ar projektu”  sakarā ar neiespējamību objektīvi novērtēt 
vienīgā atbilstošā pretendenta cenu piedāvājumu; 

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

2.1.2. uzdot Namu apsaimniekošanas iecirknim Nr.3 informēt dzīvojamās mājas Dobeles 
ielā 20, Daugavpilī, attiecīgās personas par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības iepirkumā „Dz īvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, jumta seguma 
nomaiņa un bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu”  ID Nr.SIA 
DDzKSU-2016/040M  

2.DAĻĀ “Dzīvojamās mājas Dobeles ielā 20, Daugavpilī, bēniņu pārseguma 
siltumizolācijas ierīkošana saskaņā ar projektu” pretendents SIA „Defass-D”, vienotais 
reģistrācijas numurs 40003217833, juridiskā adrese: 1.Pasažieru ielā 12A, Daugavpilī, LV-5401; 

2.1.3. atlikt lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu iepirkuma 2.DAĻĀ līdz attiecīgo 
dokumentu saņemšanas. 

Balsojums: 7 balsis "par", "pret" – nav. 

SĒDE BEIDZAS plkst. 14.50. 
 
Komisijas priekšsēdētājs:                            (personiskais paraksts) R.Zalivska 
 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:             (personiskais paraksts) N.Rustkova 
 
Komisijas locekļi: (personiskais paraksts) E.Hodosovska 
 
 (personiskais paraksts) V.Kodačs 
 
 (personiskais paraksts) R.Ķikusts 
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 (personiskais paraksts) M.Kapeļušnikovs 
  
 (personiskais paraksts) V.Ragele 
 
Protokolē: (personiskais paraksts) I.Suhanova 
 


