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SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 14.10 
Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks: 
Komisijas locekli: 
 
 

Renāte Zalivska – Ekonomiskās plānošanas daļas vadītāja 
 
Nataļja Rustkova – Juridiskās daļas vadītāja 
Vera Ragele – Ēku inženierkomunikāciju ekspluatācijas daļas 
vadītāja 
Vadims Kodačs – galvenais ēku būvinženieris 
Mihails Kapeļušnikovs  – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 
Raitis Ķikusts – ekonomists 

PROTOKOLĒ:  

SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

Ineta Suhanova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 

Evelīna Hodosovska – galvenā grāmatvede  

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 20.septembrī iepirkumu komisijas sēdē 
(protokols Nr.3) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteikušies 4 (četri) pretendenti un piedāvā 
šādas cenas:  

Nr. 
p.k. 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena par vienību kopsummā 

euro bez PVN 
 

1. SIA “EKO OSTA”           351.51 
2. SIA “Ragn-Sells” 439.28 
3. SIA “Eko sistem serviss”. 481.70 
4. SIA “EKO LATGALE” 1068.70 
 

1.3. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendenti – SIA “EKO OSTA”, SIA “EKO LATGALE”, 
SIA “Ragn-Sells” un SIA “Eko sistem serviss” ir iesnieguši visus Nolikumā noteiktos 
dokumentus. Visiem pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir juridisks 
spēks. 
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1.4. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendentiem SIA “EKO OSTA”, SIA “EKO 
LATGALE”, SIA “Ragn-Sells” un SIA “Eko sistem serviss” dienā, kad paziņojums par plānoto 
līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts 
vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

1.5. Komisija nolemj: 

1.5.1. tālākai vērtēšanai virz īt pretendentu – – SIA “EKO OSTA”, SIA “EKO LATGALE”, SIA 
“Ragn-Sells” un SIA “Eko sistem serviss”  piedāvājumus.   

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

1.6. Iepirkumu komisija konstatē, ka pretendentu – SIA “EKO OSTA”, SIA “EKO LATGALE”, 
SIA “Ragn-Sells” un SIA “Eko sistem serviss” iesniegtie tehniskie un finanšu piedāvājumi 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 “EKO 
OSTA”, SIA “EKO LATGALE”, SIA “Ragn-Sells” un SIA “Eko sistem serviss” ir iesnieguši 
atbilstošus tehniskos un finanšu piedāvājumus. 

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

1.8. Komisija konstatē, ka pretendenta, kas piedāvā zemāko cenu, piedāvājums līguma darbības 
laikā nebūs lētākais. Šī situācija ir radusies sakarā ar to, ka iepirkuma Nolikuma tehniskais un 
finanšu piedāvājums sastādīts nekorekti, proti, netika ņemti vērā bīstamo atkritumu klašu 
paredzamie nodošanas apjomi. Līdz ar to ir nepieciešams veikt izmaiņas iepirkuma 
dokumentācijā, proti, detalizēti izstrādāt iepirkuma tehniskā un finanšu piedāvājuma 
nosacījumus. 

1.9. Komisijas locekle N.Rustkova ziņo, ka Publisko iepirkumu likuma mērķis ir nodrošināt:  

1) iepirkuma procedūras atklātumu; 
2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 
3) valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku. 

1.10. Ņemot vērā augstākminēto, komisijas priekšsēdētāja R.Zalivska rosina komisijas locekļus 
balsot par iepirkuma pārtraukšanu. 

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

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 „B īstamo atkritumu savākšana un apsaimniekošana” ar ID 
Nr.SIA DDzKSU-2016/061M sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas iepirkuma tehniskajā  un 
finanšu piedāvājumā. 

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 informatīvās vēstules pretendentiem. 

Balsojums: 6 balsis "par", "pret" – nav. 
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SĒDE BEIDZAS plkst. 14.50 
 
Komisijas priekšsēdētājs:                   (personiskais paraksts) R.Zalivska 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks:                   (personiskais paraksts) N.Rustkova 
 
Komisijas locekļi:                    (personiskais paraksts) V.Kodačs 
 
                    (personiskais paraksts) R.Ķikusts 
 
                    (personiskais paraksts) M.Kapeļušnikovs 
 
                    (personiskais paraksts) V.Ragele 
 
Protokolē:                    (personiskais paraksts) I.Suhanova 
 
 


