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SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 14.00 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
Komisijas priekšsēdētājas 
vietniece: 
Komisijas locekli: 
 
 

 
Nataļja Rustkova - Juridiskās daļas vadītāja 
 
Evelīna Hodosovska – Finanšu nodaļas vadītāja 
Anželika Daņilova – Ēku būvinženieris 
Raitis Ķikusts – Izpilddirektors 

PROTOKOLĒ: 
SĒDĒ NEPIEDALĀS: 

Marina Ņikitenko – Iepirkumu speciālists 
Komisijas priekšsēdētāja – Iepirkumu daļas vadītāja Ineta 
Leitāne 

Komisijas izveidošanas pamats: pastāvīga iepirkumu komisija saskaņā ar 26.08.2019. rīkojumu 
Nr.1-3/0052. 

Komisijas sēdes darba kārtība: 
1. Faktiskās situācijas konstatēšana un lēmuma pieņemšana. 

 
I. Faktiskās situācijas konstatēšana un lēmuma pieņemšana 

 
1.1. Komisijas priekšsēdētājas vietniece N.Rustkova atklāj sēdi, nosauc komisijas sastāvu un 
ziņo sēdes darba kārtību. 
1.2. Komisijas priekšsēdētāja ziņo, ka 2019.gada 6.februārī iepirkumu komisijas sēdē (protokols 
Nr.2) tika konstatēts, ka iepirkumam ir pieteikušies 3 (trīs) pretendenti un piedāvā šādas cenas: 
Nr. 
p.k. 

Pretendents 
Piedāvātā līgumcena 

euro bez PVN 

1. SIA “Green Būve” 47504.83 

2. SIA “BUVLORD” 52331.96 

3. SIA “Baltijas Celtnieks” 55879.24 

 
1.3. Komisijas priekšsēdētājas vietniece N.Rustkova ziņo, ka 2019.gada 26.februārī iepirkumu 
komisijas sēdē (protokols Nr.3) iepirkumu komisija nolēma: 

1.3.1. uzdot Namu apsaimniekošanas iecirknim Nr.2 izsniegt dzīvojamās mājas Miera 
ielā 143, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem paziņojumu par atzīto pretendentu: 

- SIA “Green Būve” (vienotais reģistrācijas numurs 41503054383, juridiskā adrese: 
Mendeļejeva iela 15, Daugavpils, LV-5410), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 
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iepirkuma “Dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma 
nomaiņa” ID Nr.SIA DDzKSU-2019/006M. 

1.3.2. atlikt lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu līdz dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
lēmumu par atteikšanos vai piekrišanu saņemšanai. 

1.4. Komisijas priekšsēdētaja ziņo, ka 2019.gada 15.augustā bija saņemts dzīvojamās mājas 
Miera ielā 143, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu, no kura izriet, ka 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki pieņēmuši lēmumu atteikties no dzelzsbetona jumta 
seguma nomaiņas SIA “Green Būve” spēkiem. 

1.5. Komisijas priekšsēdētājas vietniece N.Rustkova rosina komisijas locekļus balsot par 
iepirkuma pārtraukšanu. 

1.6. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 
piecpadsmito daļu, kas nosaka pasūtītāja likumīgās tiesības pārtraukt iepirkumu, iepirkumu 
komisija vienbalsīgi nolemj: 

 1.6.1. pārtraukt iepirkuma “Dzīvojamās mājas Miera ielā 143, Daugavpilī, 
dzelzsbetona jumta seguma nomaiņa”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2019/006M, 
sakarā ar nepieciešamības zudumu (dzīvokļu īpašnieki atteicās); 

 1.6.2. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā termiņā publicēt paziņojumu par iepirkuma 
daļas pārtraukšanu Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv un Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 
apakšsistēmā; 

 1.6.3. uzdot protokolētājai M.Ņikitenko sagatavot informatīvās vēstules pretendentiem. 

Balsojums: 4 balsis "par", "pret" – nav. 

 
 
SĒDE BEIDZAS plkst. 14.30. 
 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietniece:  (PARAKSTS) N.Rustkova 
 
Komisijas locekļi: (PARAKSTS) E.Hodosovska 
 
 (PARAKSTS) R.Ķikusts 
 
 (PARAKSTS) A.Daņilova 
 
Protokolē: (PARAKSTS) M.Ņikitenko 
 


