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Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.3 
 

2014.gada 4.aprīlī 
 
SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 09.00. 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
Komisijas priekšsēdētājs: 
 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks: 
 
Komisijas locekli: 

Jevgeņijs Oļenovs – valdes loceklis  
 
Renāte Zalivska – Plānošanās ekonomiskās daļas vadītāja 
 
 
Vera Ragele – Ražošanas-tehniskās daļas vadītāja 
Mihails Kapeļušnikovs – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 
Vadims Kodačs – Ražošanas-tehniskās daļas vadītāja vietnieks 
Nataļja Rustkova – juriskonsulte 
 

PROTOKOLĒ:  Olga Strelkova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 
 
Komisijas izveidošanas pamats: pastāvīga iepirkumu komisija saskaņā ar 01.04.2014. rīkojumu 
Nr.1-3/0026. 
 
Komisijas sēdes darba kārt ība: 

1. Faktiskās situācijas konstatēšana un lēmuma par uzvarētāju pieņemšana. 

I. Faktiskās situācijas konstatēšana un lēmuma par uzvarētāju pieņemšana 

1.1. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs atklāj sēdi, nosauc komisijas sastāvu un ziņo sēdes darba 
kārtību. 

1.2. Komisijas priekšsēdētājs J.Oļenovs ziņo, ka 2014.gada 12.martā iepirkumu komisija 
konstatēja, ka iepirkumam pieteikušies 3 (trīs) pretendenti un noteica pretendentu piedāvātās 
cenas (prot. Nr.2).  

1.3. Pretendenti piedāvāja šādas līgumcenas: 

Nr. 
p.k. 

Pretendents 
Līgumcena  

euro (bez PVN) 
Līgumcena 

euro (ar PVN) 

1. SIA „EURO CELT D”  17272.18 20899.34 

2.  SIA „DAUGAVPILS BŪVREMONTS” 32461.39 39278.28 

3. SIA „ARK BŪVE” 26044.01 31353.95 
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1.4. Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendenti SIA „EURO CELT D”, SIA „DAUGAVPILS 
BŪVREMONTS” un SIA „ARK BŪVE” ir iesnieguši visus Nolikumā noteiktos dokumentus. 
Visiem pretendentu iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir juridisks spēks 
(prot.Nr.2). 

1.5. Ņemot vērā V.Kodača ziņojumu, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 45.panta 
pirmo daļu, komisija nolēma pieprasīt no pretendenta SIA „EURO CELT D” izsmeļoši 
izskaidrot piedāvājuma lokalajā tāmē iekļauto informāciju, proti, izsmeļoši izskaidrot lokālajā 
tāmē iekļauto informāciju un sniegt detalizētu pamatojumu par pielietotām būvdarbu metodēm, 
izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiemun īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, 
kas ļauj SIA „EURO CELT D” ievērojami samazināt laika normas un mehānismu izdevumus. 

1.6. Komisija 2014.gada 18.marta sēdē (protokols Nr.2) kolektīvi izskatīja pretendenta SIA 
„EURIO CELT D” iesniegto 2014.gada 14.marta vēstuli par atbildi uz informācijas pieprasīšanu 
Nr.1-6/0268 no 12.03.2014. ar paplašināto lokālo tāmi pielikumā un secināja, ka no iesniegtas 
informācijas nav konstatējams ar kādām pielietotām būvdarbu metodēm, izraudzītajiem 
tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem SIA „EURO 
CELT D” ievērojami samazinā laika normas un mehānismu izdevumus. Komisija konstatēja, ka 
pretendenta SIA „EURO CELT D” piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājuma cenā nav 
iekļautas visas nepieciešamās izmaksas. 

1.7. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 48.panta pirmajā daļā noteikto, pamatojoteis uz 
iepirkuma nolikuma 7.punktu, iepirkumu komisija nolēma (18.03.2014. prot.Nr.2) izslēgt no 
turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt pretendenta SIA „EURO CELT D” piedāvājumu, jo 
no pretendenta iesniegtās informācijas un paplašinātās lokālās tāmes nav konstatējams ar kādām 
pielietotām būvdarbu metodēm, izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem 
būvdarbu veikšanas apstākļiem SIA „EURO CELT D” ievērojami samazinā laika normas un 
mehānismu izdevumus, līdz ar ko pasūtītājs tiek pakļauts riskam saņemt tehniskajai 
specifikācijai neatbilstošos būvdarbus. 

1.8. Komisijas locekli secināja, ka pretendents, kurš piedāvā zemāko cenu iepirkumā – SIA 
„ARK BŪVE” ar piedāvāto līgumcenu 26044.01 euro bez PVN. 

1.9. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piekto, sesto un septīto daļu, 
izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 
iegūva informāciju par pretendenta SIA „ARK BŪVE” iespējamo maksātnespējas procesu, 
apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību, uzsākto tiesvedību par tā bankrotu vai tā 
likvidāciju un iegūva informāciju par nodokļu parādu neesamību. Komisija konstatēja, ka 
pretendents SIA „ARK BŪVE ir atzīstams par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības. 

1.10. Iepirkumu komisija nolēma (18.03.2014. prot.Nr.2) uzdot Ražošanas tehniskās daļai 
informēt dzīvojamās mājas Imantas ielā 2, Daugavpilī, attiecīgās personas par atzīto pretendentu, 
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Dzīvojamās mājas Imantas ielā 
2, Daugavpilī, ēkas nesošo pamatu konstrukciju pastiprināšana” ID Nr.SIA DDzKSU-
2014/17M – SIA „ARK BŪVE”, vienotais reģistrācijas numurs 41503054241, juridiskā adrese: 
Sliežu iela 2/4, Daugavpils, LV-5412. 

1.11. Komisijas loceklis V.Kodačs ziņo, ka 2014.gada 20.martā dzīvojamās mājas Imantas ielā 2, 
Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki sapulcē biaj informēti par atzīto pretendentu, kuram būtu 
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā. 

1.12. Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta devito, 
desmito un vienpadsmito daļu,  iepirkumu komisija nolemj: 

1.12.1. atzīt par uzvarētāju iepirkumā „Dzīvojamās mājas Imantas ielā 2, Daugavpilī, 
ēkas nesošo pamatu konstrukciju pastiprināšana” ID Nr.SIA DDzKSU-2014/17M – SIA 
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„ARK BŪVE”, vienotais reģistrācijas numurs 41503054241, juridiskā adrese: Sliežu iela 2/4, 
Daugavpils, LV-5412; 

1.12.2. uzdot protokolētājai O.Strelkovai sagatavot informatīvas vēstules pretendentiem; 

1.12.3. uzdot Juridiskajai daļai: 

1.12.3.1. noslēgt līgumu ar izraudzīto pretendentu (līgumcena 26044.01 euro bez PVN); 

1.12.3.2. noslēgtā līguma kopiju iesniegt iepirkuma dokumentācijā. 

1.12.4. 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; 

1.12.5. ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā noslēgtais līgums, publicēt attiecīga līguma 
tekstu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā 
www.dzksu.lv. 

Balsojums: 6 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav.  
 
SĒDE BEIDZAS plkst. 09.35. 
 
Komisijas priekšsēdētājs (paraksts) J.Oļenovs 
 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks (paraksts) R.Zalivska 
 
Komisijas locekļi (paraksts) V.Ragele 
 
 (paraksts) M.Kapeļušnikovs 
 
 (paraksts) V.Kodačs 
  
 (paraksts) N.Rustkova 
 
Protokolē: (paraksts) O.Strelkova 


