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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 – ēku būvinženieris 
Raitis Ķikusts – ekonomists  
Mihails Kapeļušnikovs  – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs  

PROTOKOLĒ:  

SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

Ineta Suhanova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 

Vera Ragele – Ēku inženierkomunikāciju ekspluatācijas daļas 
vadītāja 

 
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 2.augustā iepirkumu komisijas sēdē (protokols 
Nr.3) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteicies 1 (viens) pretendents un piedāvā šādu cenu: 

Nr. 
p.k. 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena euro bez PVN 

 

1. SIA Montāžas – remontu firma “LIFTS” 20000.00 
 
1.3. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents – SIA Montāžas – remontu firma “LIFTS” ir 
iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus. Visiem pretendenta iesniegtajiem 
dokumentiem un to atvasinājumiem ir juridisks spēks.  

1.4. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendenta SIA Montāžas – remontu firma “LIFTS” 
iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums neatbilst iepirkuma Nolikuma 4.2. punkta prasībām, 
proti, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt 2% no iepirkuma nolikumā paredzētās līgumcenas, 
nevis no pretendenta piedāvātās līgumcenas. Pretendenta SIA Montāžas – remontu firma 
“LIFTS” piedāvājuma nodrošinājuma summa ir mazāka ne kā to paredz iepirkuma nolikuma 
prasības. 

1.5. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents SIA Montāžas – remontu firma “LIFTS” nav 
ņēmis vērā publicēto 2016.gada 28.jūlija skaidrojumu, proti, sniegt lifta modeļa atbilstības 
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sertifikātu direktīvai 2014/33/EU, nevis direktīvai Nr.95/16/ES, kura kopš 2016.gada 
20.aprīļa vairs nav spēkā. Atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.4.apakšpunktam, pretendentiem ir 
pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkuma nolikuma grozījumus, iepirkumu komisijas 
skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā. 

II. L ēmuma pieņemšana 

2.1. Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 
vienpadsmito daļu, kas nosaka pasūtītāja likumīgās tiesības pārtraukt iepirkumu, iepirkumu 
komisija vienbalsīgi nolemj: 

 2.1.1. pārtraukt iepirkumu „Pasažieru lifta piegāde un uzstādīšana” ar ID Nr.SIA 
DDzKSU-2016/047M sakarā ar vienīgā pretendenta piedāvājuma neatbilstību. 

2.1.2. 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; 

 2.1.3. uzdot protokolētājai I.Suhanovai sagatavot informatīvo vēstuli pretendentam. 

Balsojums: 6 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 
 
 (personiskais paraksts) M.Kapeļušnikovs 
 
Protokolē: (personiskais paraksts) I.Suhanova 
 
 


