
NORAKSTS 

 

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” 

„ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU 

DZĪVOJAMĀ MĀJĀ Kalkūnes iela 12, KALKŪNOS, KALKŪNES 

PAGASTĀ, DAUGAVPILS NOVADĀ,  DAUGAVPILS NOVADĀ” 
Iepirkuma identifikācijas numurs NPS 2020/2. 

Komisijas sēdes protokols Nr. 3 

 

2020.gada 17.februārī    Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils novads                     

        

 

SĒDE NOTIEK  Daugavas ielā 29A,  

SĒDE SĀKAS plkst. 9.00 

SĒDĒ PIEDALĀS: 

Komisijas priekšsēdētājs:   Ludvigs Lapinskis, tehniskais direktors; 

Komisijas locekļi:     Genādijs Puškins, mehāniķis; 

    Sergejs Timofejevs, būvdarbu inženieris; 

Komisijas sekretārs:         S.Smirnovs, jurists. 

Komisijas izveidošanas pamats: 2020.gada 20.janvāra rīkojums Nr.1.3/14 

Komisijas sēdes darba kārtība: 

1. Piedāvājumu vērtēšana (piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaude, 

pretendentu atlases dokumentu, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma 

pārbaude). 

 

1. Piedāvājumu vērtēšana  

Kopā līdz nolikumā norādītām brīdim tika saņemti 5 piedāvājumi 1. daļai no SIA „Rapit K”, 

SIA „DEFASS-D”, SIA „RST Company”, SIA „ARGON” ar SIA “HEKKEN” un SIA 

„Builder Industry” un 4 piedāvājumi 2.daļai no SIA „Rapit K”, SIA „DEFASS-D”, SIA 

„RST Company”, SIA „ARGON” ar SIA “HEKKEN”. 

Pretendentu piedāvājumi un piedāvātas cenas EUR bez PVN: 

Nosaukums Piedāvājuma cena EUR bez PVN 

1. daļa - Sienas 2. daļa - Jumts 

SIA „Rapit K” 20484,97 29894,24 

SIA „DEFASS-D” 15532,34 19266,84 

SIA „RST Company” 20019,64 21024,52 

SIA „ARGON”/ SIA ”Hekken” 20575,49 29012,21 

SIA „Builder Industry” 17912,71 nav iesniegts 

 

Iepirkuma komisija (turpmāk – „komisija”) pārbaudīja iesniegto Pretendentu 

piedāvājumu noformējuma atbilstību iepirkuma nolikuma V. daļas prasībām. Komisija 

secināja, ka visi iesniegti piedāvājumi atbilst piedāvājumu noformējuma prasībām. 
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Komisija pārbaudīja pretendentu iesniegto atlases dokumentu atbilstību nolikuma 31. 

un 32. punktu  prasībām. Komisija secināja, ka visi pretendenti iesniedza atlases dokumentus 

atbilstoši iepirkuma nolikuma 31. un 32. punktu prasībām.  

Komisija secināja, ka pretendenti ir izturējuši pretendentu kvalifikācijas atbilstības 

pārbaudi, ir iesnieguši visus iepirkuma nolikumā pieprasītas izziņas un apliecinājumus. 

Komisija pārbaudīja iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumam saskaņā ar 

nolikuma 38.4.punktam.  

Komisija secināja, ka visi pretendenti iesniedza tehniskus piedāvājumus atbilstoši t/s 

prasībām. 

Vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, komisija secināja, ka saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu (piedāvājuma izvēles 

kritērijs atbilstoši nolikuma 7.punkta prasībām) ir:  

1. daļā - SIA „ DEFASS-D” reģ. Nr. 40003217833, piedāvājums - EUR 15532,34 bez PVN; 

2. daļā - SIA „ DEFASS-D” reģ. Nr. 40003217833, piedāvājums - EUR 19266,84 bez PVN. 

 

 Komisija nav konstatējusi nevienu no Publisko iepirkumu likuma 9. panta  8.daļas un 

iepirkuma nolikuma minētajiem nosacījumiem pretendentiem, kuru piedāvājums atbilst 

visiem iepirkuma nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu, izslēgšanai no dalības 

iepirkuma procedūrā. 

Komisija nolēma:   1. Piedāvāt pasūtītājam noslēgt būvdarbu līgumu par gala sienu siltināšanu 

ar SIA „DEFASS-D” reģ. Nr. 40003217833 par līgumcenu EUR 15532,34 (piecpadsmit 

tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi euro un 34 centi) bez PVN 21%; 

          2. Piedāvāt pasūtītājam noslēgt būvdarbu līgumu par jumta seguma maiņu 

un bēniņu siltināšanu ar SIA „DEFASS-D” reģ. Nr. 40003217833 par līgumcenu EUR 

19266,84 (deviņpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit seši euro un 84 centi) bez PVN 21%. 

   

Balsojums: 3 balsis “par”, “pret” – nav, “atturas” – nav. 

 

SĒDE BEIDZAS plkst. 9.30 

 

Pielikumā :  1) VID Izziņas par uzvarētāja nodokļu parādu neesamību uz 1 lapas.  

  

 

Komisijas priekšsēdētājs:   [personīgais paraksts] Ludvigs Lapinskis 

Komisijas locekļi:     [personīgais paraksts] Genādijs Puškins 

    [personīgais paraksts] Sergejs Timofejevs 

 

Komisijas sekretārs:         [personīgais paraksts] S.Smirnovs 

 

 

NORAKSTS PAREIZS 

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”  

jurists ____________S.Smirnovs 

Kraujā, 24.02.2020. 

 


