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Balvos 
 

“Nokrišņu apmaļu atjaunošana dzīvojamajām mājām Baznīcas ielā 14, 

Brīvības ielā 89, Ezera ielā 24, Miera ielā 15, Raiņa ielā 54, Balvos.” 

Identifikācijas Nr. PA „SANT-TEX”2018/3. 

 

PROTOKOLS 

 

2018.gada 24.jūlijā                                                                               Nr. 3 

Sēde sasaukta plkst. 13:00. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Iepirkumu komisija, turpmāk tekstā – Komisija, izveidota pamatojoties uz Balvu novada 

pašvaldības aģentūras „SAN-TEX” direktora U.Sprudzāna 10.11.2016. rīkojumu Nr.1.2/101. 

 

Komisijas sastāvs:  

Komisijas priekšsēdētājs:      Uldis Sprudzāns 

Komisijas locekļi:          Vilmārs Kubaks 

         Kaspars Bikaviņš 

 

Sēdē piedalās:  

Komisijas priekšsēdētājs:      Uldis Sprudzāns 

Komisijas locekļi:          Vilmārs Kubaks 

         Kaspars Bikaviņš 

 

Sēdi vada:        Uldis Sprudzāns 

Sēdi protokolē:       Vilmārs Kubaks 

 

Darba kārtībā: 

1. Saņemto piedāvājumu vērtēšana iepirkumā “Nokrišņu apmaļu atjaunošana 

dzīvojamajām mājām Baznīcas ielā 14, Brīvības ielā 89, Ezera ielā 24, Miera ielā 15, 

Raiņa ielā 54, Balvos.”, Identifikācijas Nr. PA „SANT-TEX”2018/3. 

2. Uzvarētāja noteikšana iepirkumā “Nokrišņu apmaļu atjaunošana dzīvojamajām mājām 

Baznīcas ielā 14, Brīvības ielā 89, Ezera ielā 24, Miera ielā 15, Raiņa ielā 54, 

Balvos.”, Identifikācijas Nr. PA „SANT-TEX”2018/3. 

 

Jautājuma izskatīšanu sāk plkst. 14:10. 

 

 

Saņemto piedāvājumu vērtēšana iepirkumā “Nokrišņu apmaļu atjaunošana dzīvojamajām 

mājām Baznīcas ielā 14, Brīvības ielā 89, Ezera ielā 24, Miera ielā 15, Raiņa ielā 54, 

Balvos.”, Identifikācijas Nr. PA „SANT-TEX”2018/3. 

1. Pretendents tiek pārbaudīts, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu – 

Elektronisko iepirkumu sistēmu, lai iegūtu informāciju un noskaidrotu, vai pretendenti 

nav izslēdzami no dalības iepirkumā nolikuma 5.1.punkta apakšpunktos minēto apstākļu 

dēļ: 

mailto:santex@balvi.lv
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1.1.  attiecībā uz pretendenta maksātnespējas procesa esamību (izņemot gadījumu, 

kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas 

atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturētu tā saimniecisko darbību vai 

pretendenta likvidāciju piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un uz 

lēmuma pieņemšanas dienu, tas ir 2018.gada 24.jūlijā; 

1.2.  attiecībā uz nodokļu parādiem, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un uz lēmuma pieņemšanas 

dienu, tas ir 2018.gada 24.jūlijā. 

2. E-izziņas saņemtas. 

3. Pretendentam  SIA „5V” konstatēts nodokļu parāds 332,89 EUR (trīs simti trīsdesmit divi 

euro 89 euro centi). Pretendenta pārstāvis ir iesniedzis no Valsts ieņēmumu dienesta 

2018.gada 24.jūlijā izsniegtu izziņu par to, ka pretendentam nodokļu parāda kopsumma uz 

2018.gada 24.jūliju  sastāda  0,27 EUR (nulle euro 27 euro centi). Pretendentam SIA „5V” 

nav konstatēts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai likvidāciju piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā. 

4. Komisija turpina piedāvājumu vērtēšanu. 

5. Pretendents SIA „5V” atbilst pretendentu atlases prasībām. 

6. Komisija skata pretendenta SIA „5V” tehnisko piedāvājumu. Neatbilstības netiek 

konstatētas. 

7. Komisija pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Tādas 

netiek konstatētas. 

8. Iespējamais uzvarētājs – SIA „5V” tiek pārbaudīts, izmantojot Ministru kabineta noteikto 

informācijas sistēmu – Elektronisko iepirkumu sistēmu, attiecībā uz nodokļu parādiem, 

tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā 

no valstīm pārsniedz 150 euro uz lēmuma pieņemšanas brīdi, tas ir, uz 2018.gada 24. 

jūliju. 

9. E-izziņas saņemtas.  

10. Nodokļu parāds pretendentam SIA „5V” attiecībā uz nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro uz lēmuma pieņemšanas brīdi, tas ir, uz 2018.gada 24. Jūliju. Parāds 

nav konstatēts. 

11. Komisija vienbalsīgi NOLEMJ: 

11.1. Atzīt par uzvarētāju iepirkumā  - “Nokrišņu apmaļu atjaunošana 

dzīvojamajām mājām Baznīcas ielā 14, Brīvības ielā 89, Ezera ielā 24, Miera 

ielā 15, Raiņa ielā 54, Balvos.”, - SIA „5V” ar piedāvāto cenu bez PVN: 

 

 
Nr.p.k. Pretendents Finanšu piedāvājums - Piedāvātā 

cena EUR (bez PVN) 

 

1. SIA „5V” 

 

EUR 42 383,82 

 

 

Pielikumā: 

1) 24.07.2018. E-izziņas pieprasījuma kopsavilkums (par nodokļu parādu neesamību 

un par maksātnespēju, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidāciju 
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pretendentam SIA „5V”) iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un uz lēmuma 

pieņemšanas dienu (uz 24.07.2018.) uz 1 lapas. 

2) 24.07.2018. E-izziņas par nodokļu nomaksas statusu iesniegšanas termiņa pēdējā 

dienā un uz lēmuma pieņemšanas dienu (dati uz 24.07.2018.) uz 3 lapām. 

3) 24.07.2018. E-izziņas par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības 

apturēšanas procesiem iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un uz lēmuma 

pieņemšanas dienu (dati uz 24.07.2018.)  uz 1 lapas. 

 

 

 

Jautājuma izskatīšanu beidz plkst. 14:40. 

 

 

Komisijas vadītājs:     _______________ Uldis Sprudzāns 

 

Komisijas sekretārs:     _______________ Vilmārs Kubaks 

 

 


