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LATVIJAS REPUBLIKA 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

reģ.Nr. 90000077325 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

 

ATKLĀTS KONKURSS 

 “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 

identifikācijas Nr. DPD 2017/174 
 

ZIŅOJUMS 

par konkursa 5.DAĻU 

Daugavpilī, 2018.gada 3.maijā 

 

1. pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma 

procedūras veids, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

pasūtītāja nosaukums un adrese: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, 

Daugavpils, LV-5401 

iepirkuma identifikācijas numurs: DPD 2017/174 

iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss 

iepirkuma līguma priekšmets: Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un 

autoruzraudzība 

2. datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds 

ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms) un 

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

12.01.2018.  

3. iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Komisijas priekšsēdētājs 

 

Ainārs Streiķis – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas vadītājs, 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks 

 

Komisijas sekretāre (ar 

balss tiesībām) 

 

Komisijas locekli: 

Artūrs Džeriņš – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes 

“Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks, 

 

Olga Strelkova – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas juriste, 

 

Inga Zarāne – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas ekonomiste, 

Jevgēnijs Simanovičs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde 

“Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvinženieris 

Iepirkuma komisijas sēžu protokolēšanu nodrošina Olga Strelkova. 
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Komisijas izveidošanas pamats:  

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 2017.gada 11.decembra rīkojums Nr.333, 2018.gada 

16.aprīļa rīkojums Nr.56. 

4. piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam (tai skaitā 

steidzamībai atbilstoši šo noteikumu 5. punktam), ja tāds veikts: 

12.02.2018.  

5. to piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 

Piedāvājumus konkursā ir iesnieguši šādi pretendenti: 

Nr. 

p.k. 

Pretendents Piedāvājuma 

iesniegšanas 

veids 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

1. "Global Project" SIA Sistēmā 11.02.2018. plkst. 21:42 

2. "JOE" SIA Sistēmā 09.02.2018. plkst. 15:51 

3. "Piegādātāju apvienība SIA 

Latvijasmernieks.lv; SIA Terra 

standart un OU Reaalprojekt" 

pilnsabiedrība 

Sistēmā 12.02.2018. plkst. 08:56 

4. "Projekts EAE" SIA Sistēmā 09.02.2018. plkst. 16:31 

5. "REM PRO" SIA Sistēmā 12.02.2018. plkst. 09:19 

6. "SKA projekts" SIA Sistēmā 11.02.2018. plkst. 00:05 

7. "Vertex projekti" SIA Sistēmā 11.02.2018. plkst. 14:05 

6. piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Elektronisko iepirkumu sistēmā, 2018.gada 12.februārī, plkst.10.00. 

7. tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums: 

Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji: Saskaņā ar konkursa Nolikuma 49.punktu, komisija katrā 

konkursa daļā izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko 

atzīs piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

Konkurss ir sadalīts 13.daļās. 

Pretendenti konkursa 5.DAĻĀ piedāvāja šādas līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa: 

Daļai Nr. 5 - 5.DAĻA: Būvprojekta „Kājnieku ielas posmā no Tirgoņu ielas līdz Transporta 

ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība 

Pretendents Cena 5.DAĻĀ 

"Global Project" SIA EIRO 5960.25 

 

"JOE" SIA EIRO 5512.08 

 

"Piegādātāju apvienība SIA Latvijasmernieks.lv; SIA Terra standart un OU 

Reaalprojekt" pilnsabiedrība 

EIRO 9452.48 

 

"Projekts EAE" SIA EIRO 11729.6 

 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p5
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Pretendents Cena 5.DAĻĀ 

"REM PRO" SIA EIRO 5280 

 

"Vertex projekti" SIA EIRO 9911 

 

2018.gada 21.marta sēdē (prot.Nr.3) komisija: 

1. konstatēja, ka visi pretendenti ir iesnieguši Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājuma 

nodrošinājumu. 

2. nolēma: 

2.1.atzīt pretendentu SIA “JOE”, SIA “Global Project”, pilnsabiedrība “Piegādātāju apvienība 

SIA Latvijasmernieks.lv; SIA Terra standart un OU Reaalprojekt”, SIA “Projekts EAE”, 

SIA “REM PRO”, SIA “Vertex projekti” konkursa 5.DAĻAI iesniegtos finanšu 

piedāvājumus, darbu apjomu sarakstus un tāmes par atbilstošām iepirkuma tehniskās 

specifikācijas prasībām, virzīt tālākai vērtēšanai. 

2.2.atzīt pretendentu SIA “Global Project”, SIA “JOE”, pilnsabiedrība “Piegādātāju apvienība 

SIA Latvijasmernieks.lv; SIA Terra standart un OU Reaalprojekt”, SIA “Projekts EAE”, 

SIA “REM PRO”, SIA “Vertex projekti” 5.DAĻAI iesniegtos tehniskos piedāvājumus par 

atbilstošiem tehniskās specifikācijas un nolikuma prasībām un virzīt tālākai vērtēšanai. 

3. pretendentu piedāvātās līgumcenās aritmētiskās kļūdas nav konstatētas. 

4. konstatēja, ka no visiem iesniegtajiem atbilstošajiem piedāvājumiem, viszemāko cenu 

piedāvā - iepirkuma 5.DAĻĀ pretendents SIA “REM PRO” – EUR 5280.00 bez PVN. 

5. salīdzināja potenciālā uzvarētāja SIA “REM PRO” piedāvātās līgumcenas ar paredzamajām 

līgumcenām un nekonstatēja, ka potenciālā uzvarētāja piedāvājumi būtu pirmsšķietami 

nepamatoti lēti. 

6. konstatēja, ka atbilstoši konkursa Nolikuma 49.punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles 

kritērijam, par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības konkursa: 

5.DAĻĀ atzīstams pretendents SIA “REM PRO”. 

7. secināja, ka pretendentu SIA “Global Project”, SIA “JOE”, pilnsabiedrība “Piegādātāju 

apvienība SIA Latvijasmernieks.lv; SIA Terra standart un OU Reaalprojekt”, SIA “Projekts 

EAE”, SIA “Vertex projekti” piedāvātā līgumcena Konkursa 5.DAĻĀ nav zemāka. 

8. nolēma atzīt pretendentu SIA “Global Project”, SIA “JOE”, pilnsabiedrība “Piegādātāju 

apvienība SIA Latvijasmernieks.lv; SIA Terra standart un OU Reaalprojekt”, SIA “Projekts 

EAE”, SIA “Vertex projekti”, SIA “REM PRO” kvalifikāciju par atbilstošu konkursa 

nolikuma prasībām. 

9. nolēma atzīt SIA “REM PRO”, reģ.Nr.41503041904, juridiskā adrese: 18.novembra iela 

37A, Daugavpils, par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un 

Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 

5.DAĻĀ. 

10. nolēma uzdot iepirkuma komisijas loceklei O.Strelkovai pārbaudīt Publisko iepirkumu 

likuma 42.panta pirmajā daļā norādīto izslēdzošo apstākļu esību attiecībā uz pretendentu SIA 

“REM PRO” un atlikt lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu līdz minētās informācijas 

pārbaudei. 
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2018.gada 23.marta sēdē (prot.Nr.4) komisija konstatēja, ka pretendentam SIA “REM PRO”, 

reģistrācijas Nr.41503041904, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu 

parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu 

aktualizācijas datumā (07.03.2018.) Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto 

informāciju dienā, kad tiek pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, proti, 2018.gada 21.martā, bija nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro; nolēma lūgt 

pretendentam SIA “REM PRO” iesniegt Publisko iepirkumu likuma 42.panta sestajā daļā 

minēto/-s dokumentu/-us un atlikt lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu konkursā līdz attiecīgo 

dokumentu saņemšanai. 

2018.gada 16.aprīļa sēdē (prot.Nr.5) komisija: 

1. sakarā ar to, ka noteiktajā termiņā pretendenta SIA “REM PRO” apliecinājums nav 

iesniegts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktu un 

Iepirkuma nolikuma 47.punktu, nolēma izslēgt SIA “REM PRO”, reģ.Nr.41503041904, 

18.novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401, no dalības iepirkuma “Daugavpils pilsētas 

ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 

2017/174, 5.DAĻĀ, sakarā ar to, ka pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības attiecīgajā daļā, dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu, (2018.gada 21.martā) bija nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro. 

2. konstatēja, ka nākamais pretendents, kurš atbilstoši Iepirkuma nolikuma 49.punktā 

noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam piedāvā viszemāko cenu iepirkuma 5.DAĻĀ ir 

SIA “JOE”. 

3. secina, ka par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības konkursa 

5.DAĻĀ atzīstams pretendents SIA “JOE”. 

4. secināja, ka pretendentu pilnsabiedrības “Piegādātāju apvienība “SIA Latvijasmernieks.lv; 

SIA Terra standart un OU Reaalprojekt”, SIA “Projekts EAE”, SIA “Vertex projekti” 

piedāvātās līgumcenas Konkursa 5.DAĻĀ nav zemākas. 

5. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta devīto un četrpadsmito daļu, ievērojot 

Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu 

norises kārtība” 18.punktu, nolēma: 

5.1.atzīt SIA “JOE”, reģ.Nr.43603067147, juridiskā adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, par 

pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 

2017/174, 5.DAĻĀ; 

5.2.ņemot vērā to, ka Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā norādīto izslēdzošo 

apstākļu esība attiecībā uz pretendentu SIA “JOE” ir pārbaudīta un konstatēts, ka uz 

pretendentu SIA “JOE” nepastāv Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā 

norādītie izslēgšanas nosacījumi, uzdot iepirkuma komisijas loceklei O.Strelkovai 

pārbaudīt Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktā norādīto 

izslēdzošo apstākļu esību attiecībā uz pretendentu SIA “JOE”, proti, vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir 
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nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

6. konstatēja, ka attiecībā uz pretendentu SIA “JOE”, reģ.Nr.43603067147, pastāv Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktā minētais pretendentu izslēgšanas 

gadījums, proti, pretendentam SIA “JOE” dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu 

līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, (2018.gada 16.aprīlī) ir nodokļu parādi, tai skaitā 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.  

7. nolēma, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta piekto daļu un sestās daļas 

1.un 3.punktu, lai apliecinātu, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, (2018.gada 16.aprīlī) nebija nodokļu 

parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro: 

7.1. lūgt pretendentam SIA “JOE” līdz 2018.gada 27.aprīlim (ieskaitot), iesniegt Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta sestajā daļā minēto/-s dokumentu/-us. 

7.2. uzdot komisijas loceklei O.Strelkovai sagatavot un nosūtīt attiecīgo vēstuli; 

7.3. atlikt lēmuma par uzvarētāja pieņemšanu konkursa 5.DAĻĀ līdz dokumentu 

saņemšanai. 

2018.gada 2.maija sēdē (prot.Nr.7) komisija: 

1. konstatēja, ka pretendents SIA “JOE” ir izslēdzams no dalības iepirkumā, jo pretendents, lai 

apliecinātu, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, (2018.gada 16.aprīlī) nebija nodokļu parādu, nav iesniedzis 

apliecinājumu vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību. 

2. pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktu un Iepirkuma 

nolikuma 47.punktu, nolēma izslēgt SIA “JOE”, reģ.Nr.43603067147, juridiskā adrese: 

Atmodas iela 19, Jelgava, no dalības iepirkuma “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu 

izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 5.DAĻĀ, sakarā ar to, ka 

pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā daļā, dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, (2018.gada 16.aprīlī) bija nodokļu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

3. konstatēja, ka nākamais pretendents, kurš atbilstoši Iepirkuma nolikuma 49.punktā noteiktajam 

piedāvājuma izvēles kritērijam piedāvā viszemāko cenu iepirkuma 5.DAĻĀ ir SIA “Global 

Project” – EUR 5960.25 bez PVN. 

4. secināja, ka par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības konkursa 

5.DAĻĀ atzīstams pretendents SIA “Global Project”. 

5. secināja, ka pretendentu pilnsabiedrības “Piegādātāju apvienība “SIA Latvijasmernieks.lv; SIA 

Terra standart un OU Reaalprojekt”, SIA “Projekts EAE”, SIA “Vertex projekti” piedāvātās 

līgumcenas Konkursa 5.DAĻĀ nav zemākas. 

6. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta devīto un četrpadsmito daļu, ievērojot 

Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtība” 18.punktu, nolēma: 

6.1. atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, par 

pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa nolikumā 

noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu 

izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 5.DAĻĀ. 
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6.2. uzdot iepirkuma komisijas loceklei O.Strelkovai pārbaudīt Publisko iepirkumu likuma 

42.panta pirmās daļas 2.punktā norādīto izslēdzošo apstākļu esību attiecībā uz pretendentu 

SIA “Global Project”, proti, vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tie reģistrēti vai kurā atrodas to pastāvīgā 

dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

7. konstatēja, ka attiecībā uz pretendentu SIA “Global Project” nepastāv Publisko iepirkumu 

likuma 42.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi. 

8. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu, 60.panta devīto daļu, Ministru 

kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu 

norises kārtība” 16.punktu,  konkursa Nolikuma 49.punktu, nolēma: 

8.1. atzīt SIA “Global Project”, reģ.Nr.40103524162, juridiskā adrese: Biešu iela 5-2, Rīga, 

par uzvarētāju atklātā konkursa “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde 

un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 5.DAĻĀ un piešķirt līguma 

slēgšanas tiesības par summu EUR 5960.25 bez PVN. 

8.2. uzdot komisijas loceklei O.Strelkovai sagatavot informatīvu vēstuli pretendentiem par 

atklāta konkursa rezultātiem 5.DAĻĀ; 

8.3. normatīvajos aktos noteiktajā kartībā publicēt informāciju un paziņojumu par līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu pircēja profilā, www.eis.gov.lv un www.iub.gov.lv mājas 

lapās. 

9. informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi: 

nav 

10. pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktu un Iepirkuma 

nolikuma 47.punktu, nolēma izslēgt SIA “REM PRO”, reģ.Nr.41503041904, 18.novembra 

iela 37A, Daugavpils, LV-5401, no dalības iepirkuma “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves 

būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 5.DAĻĀ, 

sakarā ar to, ka pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā daļā, 

dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, (2018.gada 

21.martā) bija nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

2. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktu un Iepirkuma 

nolikuma 47.punktu, Komisija nolēma izslēgt SIA “JOE”, reģ.Nr.43603067147, juridiskā 

adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, no dalības iepirkuma “Daugavpils pilsētas ielu pārbūves 

būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPD 2017/174, 5.DAĻĀ, 

sakarā ar to, ka pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā daļā, 

dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, (2018.gada 

16.aprīlī) bija nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

11. ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma procedūras 

nepārtraukšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu 

Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”  19. punktu: 

nav 

http://www.eis.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19
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12. lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: 

nav 

13. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: 

nav 

14. iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam 

ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: 

nav 

15. konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

nav 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  A.Streiķis 

 

Sagatavoja protokolists O.Strelkova 


