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LATVIJAS REPUBLIKA 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

reģ.Nr. 90000077325 

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 

 

ATKLĀTS KONKURSS 

 “Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)” 

identifikācijas Nr. DPD 2018/2 
 

ZIŅOJUMS 

Daugavpilī, 2018.gada 19.aprīlī 

 

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 2018/2 

iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss 

iepirkuma līguma priekšmets: Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, Daugavpilī” 

ietvaros (SAM 5.3.1.) 

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: 

19.02.2018.  

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 locekli: 

Aleksejs Semjonovs – SIA “Daugavpils ūdens” komercdirektors 

 

 

Inga Zarāne – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu 

nodaļas ekonomiste, 

Olga Strelkova – Daugavpils pilsētas domes Centralizēto 

iepirkumu nodaļas juriste, 

Ēriks Limanovskis – SIA “Daugavpils ūdens” tehniskā direktora 

vietnieks, 

Svetlana Romāne – SIA “Daugavpils ūdens” juridiskās nodaļas 

vadītāja p.i. 

Protokolē: komisijas locekle O.Strelkova 
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Komisijas izveidošanas pamats: Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora 2018.gada 16.janvāra 

rīkojums Nr.16. 

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

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

19.03.2018.  

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

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru 

un metu konkursu norises kārtība” 14.punktam, pretendentu iesniegto piedāvājumu atvēršanas 

sanāksme bija atcelta un pretendentu iesniegtie piedāvājumi netika atvērti. 

6. piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Elektronisko iepirkumu sistēmā, 2018.gada 19.martā, plkst.11.00. 

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: 

nav 

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

kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju 

nosaukumi: 

nav 

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

procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

nav 

10. 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 

11. lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru: 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, komisija 2018.gada 18.aprīļa sēdē 

(prot.Nr.6) nolēma pārtraukt atklātu konkursu “Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas attīstība Judovkas rajonā, 

Daugavpilī” ietvaros (SAM 5.3.1.)”, identifikācijas numurs DPD 2018/2, sakarā ar to, ka 

stājies spēkā Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums Nr.4-

1.2/18-49 aizliegt pasūtītājam slēgt iepirkuma līgumu un pārtraukt konkursu.  

12. piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: 

nav 

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

ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: 

https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p5
https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19
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nav 

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

nav 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  A.Streiķis 

 

Sagatavoja protokolists O.Strelkova 


