
 
Daugavpils Būvniecības tehnikums 

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410, tālr. 65446296, e-pasts dbt@dbt.lv, www.dbt.lv 

 
IEPIRKUMA  

„Audumu piegāde” 
KOMISIJAS ATVĒRŠANAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 5-13.3/45 

 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DBT 2015/8 
Datums: 2015.gada 30.jūnijā     
Laiks: Plkst. 16:00  
Vieta: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV – 5410  
Sēdē piedalās: 
Komisijas priekšsēdētājs:  
PIKC DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA saimniecības vadītājs  Mārtiņš Kursišs; 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:  
PIKC DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA personāla speciāliste Margarita Ragauša;  
Komisijas locekļi:  
PIKC DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA datortīklu un datorsistēmu administrators 
Einārs Čičinskis;  
PIKC DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA grāmatvede Olga Viktorova;  
PIKC DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA direktora vietnieka profesionālās izglītības 
jomā p.i. Oksana Soročina  
Komisijas protokoliste:  
PIKC DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMA juriste/iepirkumu speciāliste Olga 
Jeronoviča. 
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 „Audumu piegāde” ir iesniegti 3(trīs) piedāvājumi: 
SIA „Olana”, SIA „ARD”, SIA „Slinteks”.  

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 23. panta pirmās daļas izpratnē, protokolists paraksta apliecinājumu par informācijas 
neizpaušanu.  

1.4. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā, komisijas 
priekšsēdētājs paziņo pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto cenu 
bez PVN.  

1.5.  Iesniegtie piedāvājumi : 
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N.p.k. Pretendents Iesniegšanas 
datums 

Iesniegšanas 
laiks 

Piedāvātā cena 
bez PVN 

EUR 

1. SIA „Olana” 25.06.2015. 09:15 15959,00 

2. SIA „ARD” 25.06.2015. 09:29 17 040,00 

3. SIA „Slinteks” 25.06.2015. 11:12 20550,40 

2. Piedāvājumu vērtēšana:  

1.6. Komisija vērtē SIA „Olana”, SIA „ARD”, SIA „Slinteks” iesniegto  piedāvājuma noformējuma 
atbilstību Nolikuma prasībām un pārbauda, vai piedāvājumi  atbilst  Nolikumā 10. punktā 
noteiktām atlases prasībām.  

Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj: 

Pielaist SIA „Olana”, SIA „ARD”, SIA „Slinteks” iesniegtos piedāvājumus pie turpmākās 
vērtēšanas;  

1.7. Komisijas locekļi pārbauda SIA „Olana”, SIA „ARD”, SIA „Slinteks” tehnisko piedāvājumu 
atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām;  

Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj:  

1.8. Atzīt SIA „Olana”, SIA „ARD”, SIA „Slinteks” tehnisko piedāvājumu  par Nolikuma tehniskās 
specifikācijas prasībām atbilstošu un pielaist pie turpmākās vērtēšanas;  

1.9. Komisija pāriet pie finanšu piedāvājumu vērtēšanas: 

Komisija pārbauda, vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos  iekļautas visas prasītās izmaksas.   

Komisija pārbauda vai iesniegtajos finanšu piedāvājumos  nav aritmētisko kļūdu.  

Komisija pārbauda vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums.  

Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj:   

1.10. Atzīt SIA „Olana”, SIA „ARD”, SIA „Slinteks” finanšu  piedāvājumus par Nolikuma prasībām 
atbilstošu. 

1.11. Komisijas priekšsēdētājs ziņo, ka atbilstoši iepirkuma Nolikuma 12.1. .punktam, Iepirkuma 
komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, no piedāvājumiem,  kas atbilst nolikuma un 
tehniskās  specifikācijas prasībām.   

 

Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj:  

Atzīt SIA „Olana” par potenciālu uzvarētāju iepirkumā „Audumu piegāde”, Iepirkuma 
identifikācijas numurs DBT 2015/8;  
 
3. Lēmuma pieņemšana.  

3.1. Iepirkuma komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma minēto izslēgšanas nosacījumu 
neesamību attiecībā uz potenciālu uzvarētāju:  

Pašvaldību un VID administrēto nodokļu parādu neesamību, ka arī maksātnespējas bankrota 
vai likvidācijas procesu neesamību pretendentam  SIA „Olana” komisija pārbauda Elektronisko 
iepirkumu sistēmas datubāzē, ko apliecina izdruka no šīs sistēmas.  

Informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iepirkuma komisija ieguva Valsts ieņēmumu 
dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē, ko 
apliecina izdruka no šīs datubāzes. Komisija konstatē, ka saimnieciskā darbība pretendentam 
SIA „Olana” nav apturēta. 

Ņemot vērā iepirkumu komisijas veikto pretendenta SIA „Olana” pārbaudi, komisija 



nekonstatē Publisko iepirkumu likuma minētos izslēgšanas nosacījumus.  

Ņemot vērā, ka nepastāv Publisko iepirkumu likumā minētu šķēršļu SIA „Olana” atzīšanai par 
uzvarētāju iepirkumā „Audumu piegāde”, Iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj:  
 
1. Atzīt SIA „Olana”  par uzvarētāju iepirkumā  „Audumu piegāde” Iepirkuma 

identifikācijas numurs DBT 2015/8  un piešķirt   SIA „Olana”  līguma slēgšanas tiesības.  

2. Noraidīt  SIA „ARD”, SIA „Slinteks”   piedāvājumus iepirkumam  „Audumu piegāde” 
Iepirkuma identifikācijas numurs DBT 2015/8, pamatojoties uz Nolikuma 12.1. punktu – nav 
piedāvājumi ar viszemāko cenu.  
 

Sēdes beigu laiks: plkst. 17:00 
 
Pielikumā: 
Komisijas locekļu un protokolista apliecinājumi; 
Iziņas un izdrukas no publiskajām datu bāzēm.  
 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Mārtiņš Kursišs ________________________________ 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:  

Margarita Ragauša ______________________________ 

Komisijas locekļi:  

Einārs Čičinskis ________________________________ 

Olga Viktorova _________________________________ 

Oksana Soročina _______________________________ 

Protokolists (nav komisijas loceklis):  

Olga Jeronoviča ________________________________ 



 

Daugavpils Būvniecības tehnikums 
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410, tālr. 65446296, e-pasts dbt@dbt.lv, www.dbt.lv 

 

 
 

IEPIRKUMA  
 

„Audumu piegāde” 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DBT 2015/8 
 

Iepirkuma komisijas locekļa 
 

APLIECINĀJUMS  
 

Ar šo es, Margarita Ragauša 

(komisijas locekļa vārds un uzvārds) 
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 2015. gada 30.jūnijā 
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IEPIRKUMA  
 

„Audumu piegāde” 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DBT 2015/8 
 

Iepirkuma komisijas locekļa 
 

APLIECINĀJUMS  
 

Ar šo es, Mārtiņš Kursišs 

(komisijas locekļa vārds un uzvārds) 
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 2015. gada 30.jūnijā 
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IEPIRKUMA  
 

„Audumu piegāde” 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DBT 2015/8 
 

Iepirkuma komisijas locekļa 
 

APLIECINĀJUMS  
 

Ar šo es, Einārs Čičinskis 

(komisijas locekļa vārds un uzvārds) 
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 2015. gada 30.jūnijā 
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Daugavpils Būvniecības tehnikums 
Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410, tālr. 65446296, e-pasts dbt@dbt.lv, www.dbt.lv 

 

 
 

IEPIRKUMA  
 

„Audumu piegāde” 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DBT 2015/8 
 

Iepirkuma komisijas locekļa 
 

APLIECINĀJUMS  
 

Ar šo es, Olga Viktorova 

(komisijas locekļa vārds un uzvārds) 
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 2015. gada 30.jūnijā 
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Daugavpils Būvniecības tehnikums 
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IEPIRKUMA  
 

„Audumu piegāde” 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DBT 2015/8 
 

Iepirkuma komisijas locekļa 
 

APLIECINĀJUMS  
 

Ar šo es, Oksana Soročina 

(komisijas locekļa vārds un uzvārds) 
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 2015. gada 30.jūnijā 
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Daugavpils Būvniecības tehnikums 
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IEPIRKUMA  
 

„Audumu piegāde” 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DBT 2015/8 
 

Iepirkuma komisijas protokolista 
 

APLIECINĀJUMS  
 

Ar šo es, Olga Jeronoviča 

(komisijas locekļa vārds un uzvārds) 
apliecinu, ka būdams iepirkuma komisijas protokolists, darbošos tikai savu pilnvaru ietvaros, 
nenonākot interešu konfliktā. 
        Apņemos līdz iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanai neizpaust jebkādu informāciju par 
piedāvājumu saturu un vērtēšanas procesu. 
 
 

Paraksts  

Datums 2015. gada 30.jūnijā 
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