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Pretendenta izslēgšanas gadījumu esamības pārbaude un lēmuma 
pieņemšana 

 
P R O T O K O L S Nr.1 

 
Dagdā, Dagdas novadā                                                                      2014.gada 22.jūlijā 
 

Sanāksme sākta: plkst.14:30. 
 
Sēdē piedalās Iepirkumu komisija sekojošā sastāvā: 
     Komisijas priekšsēdētājs – Ivars Pauliņš 
     Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - Ēriks Čaplinskis 
Komisijas locekļi: Aivars Klismets;  
                              Jānis Stikuts  
                               Kristīne Murāne; 
                               Ruta Pudnika; 
                               Ināra Tukiša. 
Komisijas izveidošanas pamatojums: Dagdas novada domes 2013.gada 27.jūnija sēdes 
lēmums „Par Dagdas novada domes pastāvīgo komisiju izveidi” (prot.Nr.11., 27.§). 
 

Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētājs –  Ivars Pauliņš. 
 

Protokolē: Komisijas locekle -  Ruta Pudnika. 
 
 

Darba kārtība:  
 

1. Pretendenta izslēgšanas gadījumu esamības pārbaude un lēmuma pieņemšana. 
 

 

1.# 
Pretendenta izslēgšanas gadījumu esamības pārbaude un lēmuma pieņemšana 

 
1.1. 2014.gada 21.jūlijā pretendentam SIA „Admira” tika nosūtīts paziņojums „Par 

nodokļu parādu esamību”. 
1.2. Noteiktajā termiņā SIA „Admira” ir iesniegusi informāciju no VID datu bāzes 

par nodokļu parāda neesamību, kas kopsummā pārsniedz 150,- euro. 



1.3. Ņemot vērā to, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu un 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu konstatētie gadījumi, kuros 
Pasūtītājam būtu jāizslēdz SIA „Admira” no dalības iepirkumā ir novērsti, saskaņā ar 
Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, Iepirkumu komisija, atklāti balsojot: “par” - 
7, “pret” - nav, “atturas” - nav, nolēma: 
 

• Atzīt par uzvarētāju iepirkumā un slēgt līgumu ar SIA „Admira”, 
Reģ.Nr. 41503043089, jur.adrese: Valkas iela 3, Daugavpils, LV-5417, par 
tehniskā projekta izstrādi Ezernieku vidusskolas sporta zāles celtniecībai, par 
līgumcenu EUR 5900,- un PVN  (21%), kas kopā   sastāda EUR  7139,00. 
 

1.4. Triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas nosūtīt visiem 
Pretendentiem paziņojumu par pieņemto lēmumu. 

1.5. Piecu darbdienu laikā no līguma noslēgšanas dienas publicēt informatīvu 
paziņojumu par noslēgto līgumu IUB mājaslapā internetā. 

 

Sanāksme slēgta: plkst.14:50. 

 
 
 

                                         
 
 
 


