
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
“MEŽMALA”

Vienotais reģ.Nr. 41503046653
18. novembra iela 387-58, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5417

Tālr. (+371) 29503145, e-pasts: mezmalad@inbox.lv, www.mezmala.lv

IEPIRKUMA 
“Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 18.novembra ielā 420, Vecstropi, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads”

KOMISIJAS ATVĒRŠANAS / VĒRTĒŠANAS SĒDES PROTOKOLS 
Nr. 2 (DzĪKS Mežmala 2018/1-2)

Iepirkuma identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2018/1
Datums:  2018.gada 14.maijā    
Vieta:  18. novembra iela 387-58, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5417
Plkst. 15:30.

Sēdē piedalās:

Komisijas priekšsēdētājs: 
DzĪKS “Mežmala” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Čerņavskis;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
DzĪKS “Mežmala” biedre Egita Jonāne;
Komisijas loceklis:
DzĪKS “Mežmala” jurists Andrejs Rudāns; 
Protokolē komisijas loceklis:
Andrejs Rudāns. 

Darba kārtība: 
1. Piedāvājumu atvēršana.
2. Piedāvājumu vērtēšana.
3. Lēmuma pieņemšana.

Darba gaita: 
1. Piedāvājumu atvēršana.
1.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu un protokolistu. 
1.2.  Komisijas  priekšsēdētājs  ziņo,  ka  iepirkumā  “Vienkāršota  ēkas  fasādes  atjaunošana
18.novembra  ielā  420,  Vecstropi,  Naujenes  pagasts,  Daugavpils  novads”  (ID  Nr.  DzĪKS
Mežmala 2018/1) ir iesniegts 1 (viens) piedāvājums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LBM”
(reģ.Nr. 41503014060).  
1.3.  Katrs  komisijas  loceklis  paraksta  apliecinājumu,  ka  nav  tādu  apstākļu,  kuru  dēļ  varētu
uzskatīt,  ka  viņš  ir  ieinteresēts  pretendenta  izvēlē  vai  darbībā  un nav ar  to  saistīts  Publisko
iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 25.panta pirmās daļas izpratnē. 
1.4.  Iepirkuma  komisija  atver  iesniegto  piedāvājumu,  komisijas  priekšsēdētājs  paziņo
pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto cenu bez PVN un ar PVN. 
1.5. Iesniegtais piedāvājums:
Nr.
p.k.

Pretendents Iesniegšanas 
datums

Iesniegšanas 
laiks

Piedāvātā cena 
bez PVN EUR

Piedāvātā cena 
ar PVN EUR

1. Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “LBM”  
(reģ.Nr. 41503014060)

11.05.2018. 14:40 22922,92 27736,73



2. Piedāvājumu vērtēšana.
2.1. Piedāvājuma vērtēšana (piedāvājuma noformējuma atbilstība nolikuma prasībām) 
Komisija vērtē pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LBM” (reģ.Nr. 41503014060)
iesniegtā piedāvājuma noformējuma atbilstību nolikuma prasībām. 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj:
Atzīt  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “LBM”  (reģ.Nr.  41503014060)  piedāvājuma
noformējumu par atbilstošu nolikuma noteiktajām prasībām un pielaist Sabiedrības ar ierobežotu
atbildību “LBM” iesniegto  piedāvājumu pie turpmākās vērtēšanas. 

2.2. Piedāvājuma vērtēšana (kvalifikācijas atbilstība nolikuma prasībām) 
Komisija vērtē pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LBM” (reģ.Nr. 41503014060)
kvalifikācijas  atbilstību nolikuma 3.8.punkta prasībām un pārbauda,  vai ir  iesniegti  nolikuma
4.2.punktā norādītie dokumenti. 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj:
Atzīt  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “LBM”  (reģ.Nr.  41503014060)  kvalifikāciju  par
atbilstošu  nolikuma  3.8.punktā  noteiktajām  prasībām  un  pielaist  Sabiedrības  ar  ierobežotu
atbildību “LBM” iesniegto  piedāvājumu pie turpmākās vērtēšanas.  

2.3. Piedāvājuma vērtēšana (tehniskā piedāvājuma atbilstība nolikuma prasībām) 
Komisija vērtē pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LBM” (reģ.Nr. 41503014060)
tehniskā piedāvājuma atbilstību  nolikuma 2.pielikuma prasībām un pārbauda,  vai  ir  iesniegti
nolikuma 4.3.punktā norādītie dokumenti. 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj:
Atzīt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LBM” (reģ.Nr. 41503014060) tehnisko piedāvājumu
par  atbilstošu  nolikuma noteiktajām prasībām un pielaist  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību
“LBM” iesniegto  piedāvājumu pie turpmākās vērtēšanas.  

2.4. Piedāvājuma vērtēšana (finanšu piedāvājuma atbilstība nolikuma prasībām)  
Komisija vērtē pretendenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LBM” (reģ.Nr. 41503014060)
finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma 4.4.punktā un 1.pielikumā izvirzītajām prasībām.
Komisija  pārbauda,  vai  pretendenta  iesniegtajā  finanšu  piedāvājumā  iekļautas  visas  prasītās
izmaksas.
Komisija  pārbauda,  vai  pretendenta  iesniegtajā  finanšu  piedāvājumā  nav  aritmētisko  kļūdu.
Komisija aritmētiskās kļūdas nekonstatē.
Komisija  pārbauda,  vai  pretendenta  iesniegtais  piedāvājums  nav  nepamatoti  lēts.  Komisija
secina, ka nav pamata uzskatīt pretendenta piedāvājumu par nepamatoti lētu.

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj:
Atzīt  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “LBM”  (reģ.Nr.  41503014060)  iesniegto  finanšu
piedāvājumu  par nolikuma prasībām atbilstošu. 

2.5.  Komisijas  priekšsēdētājs  ziņo,  ka  atbilstoši  iepirkuma nolikuma 2.4.punktam,  iepirkuma
komisija  izvēlas  saimnieciski  visizdevīgāko  piedāvājumu  no  prasībām  atbilstošajiem
piedāvājumiem, kuru saskaņā ar nolikuma 1.3.2.punktu nosaka, ņemot vērā tikai cenu. 

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj: 
Atzīt  Sabiedrību  ar  ierobežotu  atbildību  “LBM”  (reģ.Nr.  41503014060) par  potenciālu
uzvarētāju iepirkumā “Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 18.novembra ielā 420, Vecstropi, 
Naujenes pagasts, Daugavpils novads”, ID Nr. DzĪKS Mežmala 2018/1.



3. Lēmuma pieņemšana.
3.1. Komisija pārbauda, vai uz pretendentu  Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LBM” (reģ.Nr.
41503014060) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas izslēgšanas noteikumi.
3.2. Komisijas priekšsēdētājs ziņo, ka ir saņemtas izziņas no Elektronisko Iepirkumu Sistēmas,
atbilstoši  kurām  ir  konstatējams,  ka  potenciālajam  uzvarētājam  Sabiedrībai  ar  ierobežotu
atbildību “LBM” (reģ.Nr. 41503014060) nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā
daļā  minētie izslēgšanas nosacījumi.
3.3.  Uzņēmumu  reģistrā  nav  aktuālo  datu  par  Sabiedrības  ar  ierobežotu  atbildību  “LBM”
(reģ.Nr. 41503014060) maksātnespējas procesu, likvidāciju vai apturētu saimniecisko darbību.
3.4. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē un Nekustamā īpašuma
nodokļa  administrēšanas  sistēmā  pēdējās  datu  aktualizācijas  datumā  konstatējams,  ka
pretendentam  Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LBM” (reģ.Nr. 41503014060) piedāvājumu
iesniegšanas  termiņa  pēdējā dienā vai  dienā,  kad pieņemts  lēmums par  iespējamu iepirkuma
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 euro. 
3.5.  Ņemot  vērā,  ka  nepastāv  Publisko  iepirkumu  likumā  minētie  šķēršļi  Sabiedrības  ar
ierobežotu  atbildību  “LBM”  (reģ.Nr.  41503014060) atzīšanai  par  uzvarētāju  iepirkumā
“Vienkāršota  ēkas  fasādes  atjaunošana  18.novembra  ielā  420,  Vecstropi,  Naujenes  pagasts,
Daugavpils novads”, ID Nr. DzĪKS Mežmala 2018/1, iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj: 
atzīt  Sabiedrību  ar  ierobežotu  atbildību  “LBM” (reģ.Nr.  41503014060) par  uzvarētāju
iepirkumā  “Vienkāršota  ēkas  fasādes  atjaunošana  18.novembra  ielā  420,  Vecstropi,
Naujenes  pagasts,  Daugavpils  novads”,  ID Nr.  DzĪKS Mežmala  2018/1,  un piešķirt  tai
līguma slēgšanas tiesības par summu, kas sastāda 22922,92 EUR bez PVN un 27736,73
EUR ar PVN. 

Iepirkuma komisija  informē,  ka pretendents,  kurš iesniedzis  piedāvājumu iepirkumā,  un kurš
uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt
pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
mēneša  laikā  no  lēmuma  saņemšanas  dienas.  Administratīvās  rajona  tiesas  nolēmumu  var
pārsūdzēt  kasācijas  kārtībā  Augstākās  tiesas  Administratīvo  lietu  departamentā.  Lēmuma
pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

Sēde slēgta: 16:30.

Pielikumā:
komisijas locekļu apliecinājumi;
pretendenta iesniegtais piedāvājums;
izziņas no publiskajām datu bāzēm. 

Komisijas priekšsēdētājs: 
Aleksandrs Čerņavskis ____________________

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Egita Jonāne ____________________

Komisijas loceklis / protokolists:
Andrejs Rudāns ____________________ 



Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
“MEŽMALA”

Vienotais reģ.Nr. 41503046653
18. novembra iela 387-58, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5417

Tālr. (+371) 29503145, e-pasts: mezmalad@inbox.lv, www.mezmala.lv

IEPIRKUMA 
“Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 18.novembra ielā 420, Vecstropi, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads”
Iepirkuma identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2018/1

Iepirkuma komisijas locekļa

APLIECINĀJUMS 

Ar šo es,  Aleksandrs Čerņavskis, apliecinu, ka nav tādu faktu vai apstākļu, kuru dēļ es
būtu ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, vai arī esmu saistīts ar to.

Ja  vērtēšanas  procesā  izrādīsies,  ka  šādi  apstākļi  eksistē  vai  ir  izveidojušies,  es
nekavējoties pārtraukšu savu dalību iepirkuma komisijas darbā.

Būdams iepirkuma komisijas loceklis, darbošos tikai savu pilnvaru ietvaros, nenonākot
interešu konfliktā.

Apņemos līdz iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanai neizpaust jebkādu informāciju
par piedāvājumu skaitu, saturu un vērtēšanas procesu.

Apliecinu,  ka  visa  konfidenciālā  informācija,  kas  nonāks  manā  rīcībā  iepirkuma
procedūras laikā, tiks izmantota tikai piedāvājumu vērtēšanai.

Paraksts

Datums 2018.gada 14.maijā 



Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
“MEŽMALA”

Vienotais reģ.Nr. 41503046653
18. novembra iela 387-58, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5417

Tālr. (+371) 29503145, e-pasts: mezmalad@inbox.lv, www.mezmala.lv

IEPIRKUMA 
“Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 18.novembra ielā 420, Vecstropi, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads”
Iepirkuma identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2018/1

Iepirkuma komisijas locekļa

APLIECINĀJUMS 

Ar  šo  es,  Egita  Jonāne,  apliecinu,  ka  nav  tādu  faktu  vai  apstākļu,  kuru  dēļ  es  būtu
ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, vai arī esmu saistīts ar to.

Ja  vērtēšanas  procesā  izrādīsies,  ka  šādi  apstākļi  eksistē  vai  ir  izveidojušies,  es
nekavējoties pārtraukšu savu dalību iepirkuma komisijas darbā.

Būdams iepirkuma komisijas loceklis, darbošos tikai savu pilnvaru ietvaros, nenonākot
interešu konfliktā.

Apņemos līdz iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanai neizpaust jebkādu informāciju
par piedāvājumu skaitu, saturu un vērtēšanas procesu.

Apliecinu,  ka  visa  konfidenciālā  informācija,  kas  nonāks  manā  rīcībā  iepirkuma
procedūras laikā, tiks izmantota tikai piedāvājumu vērtēšanai.

Paraksts

Datums 2018.gada 14.maijā 



Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
“MEŽMALA”

Vienotais reģ.Nr. 41503046653
18. novembra iela 387-58, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5417

Tālr. (+371) 29503145, e-pasts: mezmalad@inbox.lv, www.mezmala.lv

IEPIRKUMA 
“Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana 18.novembra ielā 420, Vecstropi, 

Naujenes pagasts, Daugavpils novads”
Iepirkuma identifikācijas Nr. DzĪKS Mežmala 2018/1

Iepirkuma komisijas locekļa

APLIECINĀJUMS 

Ar šo es,  Andrejs Rudāns, apliecinu,  ka nav tādu faktu vai apstākļu, kuru dēļ es būtu
ieinteresēts kāda konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, vai arī esmu saistīts ar to.

Ja  vērtēšanas  procesā  izrādīsies,  ka  šādi  apstākļi  eksistē  vai  ir  izveidojušies,  es
nekavējoties pārtraukšu savu dalību iepirkuma komisijas darbā.

Būdams iepirkuma komisijas loceklis, darbošos tikai savu pilnvaru ietvaros, nenonākot
interešu konfliktā.

Apņemos līdz iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanai neizpaust jebkādu informāciju
par piedāvājumu skaitu, saturu un vērtēšanas procesu.

Apliecinu,  ka  visa  konfidenciālā  informācija,  kas  nonāks  manā  rīcībā  iepirkuma
procedūras laikā, tiks izmantota tikai piedāvājumu vērtēšanai.

Paraksts

Datums 2018.gada 14.maijā 


