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IEPIRKUMA KOMISIJA 

SĒDES  PROTOKOLS 

Dobelē 
16.03.2020.            Nr.3 

Sēdi sāk plkst. 15:00 

Iepirkuma pasūtītājs – SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.45103000466, 

Spodrības iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701 

Iepirkuma komisija izveidota ar SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” 2020. gada 9. marta 

Rīkojumu Nr. 21-R. 

Komisijas priekšsēdētājs – Dainis Straujais 

Komisijas locekle – Inese Greidāne - Strūve  

Komisijas loceklis - Viktors Kačnovs 

Komisijas locekle – Ieva Lukša 

 

Darba kārtība: 

Iepirkuma „Karsta asfaltbetona iegāde”, identifikācijas numurs DKP 2020/3, 

piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana. 

 

Iepirkuma komisija pārbauda, analizē iesniegto piedāvājumu, tā dokumentus un 

atbilstību iepirkuma nolikuma nosacījumiem. 

SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””, reģ.nr.41703001139, piedāvājums atbilst 

iepirkuma nolikuma nosacījumiem. 

Komisija pārbauda matemātiski aritmētiskās kļūdas  SIA „Ceļu būvniecības sabiedrības 

„IGATE”” iesniegtajā piedāvājumā. 

SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” iesniegtajā piedāvājumā nav matemātiski 

aritmētiskās kļūdas. 

Iepirkumu komisija pretendentu SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE””, reģ. Nr. 

41703001139 pārbauda elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk EIS) e-izziņu datu bāzē. 

Pārbaude tiek veikta par  pretendenta likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības 

apturēšanas procesiem. Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pretendenta maksātnespējas 

(t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību. 

No EIS tiek iegūtas e-izziņas par nodokļu nomaksu statusu. SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība 

„IGATE”” nav Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 

nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro (pielikumā e-izziņas uz 5 lapām). 

Pretendenta SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” iesniegtais piedāvājums 

atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, līdz ar to var pieņemt lēmumu. 

 

KOMISIJA NOLĒMA: 

1. Noslēgt līgumu ar SIA „Ceļu būvniecības sabiedrīību „IGATE””, 

reģ.nr.41703001139, adrese: Satiksmes iela 7, Jelgava, LV – 3007, par karsta 

asfaltbetona iegādi. 

2. Līgumcena: EUR 33 972,00 (trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit divi  euro 00 centi) bez PVN. 

https://www.dobeleskomunalie.lv/


 

 

 

Iepirkuma  komisijas priekšsēdētājs D.Straujais pasludina sanāksmi par slēgtu.  

 

Sēde slēgta plkst. 12:00 

 

Komisijas priekšsēdētājs                /paraksts/              D. Straujais  

Komisijas locekļi     /paraksts/   I. Greidāne-Strūve 

                                                                        /paraksts/                      V. Kačnovs 

                                                                       /paraksts/                       I. Lukša 

Protokolē: I. Lukša 
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