
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils teātris” iepirkuma komisijas sēdes 

Iepirkums „Video komplekta piegāde” 

identifikācijas Nr. VSIA DT 2018/2 

 

PROTOKOLS Nr. 4 

 

Daugavpilī  

2018. gada 06. aprīlī    

SĒDE SĀKĀS: plkst. 9.00 

 

SĒDE NOTIEK: VSIA „Daugavpils teātris” telpās, Daugavpilī, Rīgas ielā 22a, 3. stāvā, 1. 

kabinetā. 

 

Pasūtītājs – VSIA „Daugavpils teātris”, reģ.Nr.LV41503037608, Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-

5401. 

Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums – VSIA „Daugavpils teātris” valdes 

priekšsēdētāja O. Šapošņikova 2018. gada 19. marta Rīkojums Nr.9. 

 

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. – VSIA DT 2018/2. 

 

SĒDĒ PIEDALĀS: 

Iepirkuma komisija: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Sergejs Vasiļjevs          VSIA „Daugavpils teātris” tehniskais direktors  

 

Komisijas locekļi: 

Mihails Pučkovs       VSIA „Daugavpils teātris” skaņu operators  

Žans Šimakovskis   VSIA „Daugavpils teātris” skatuves montētājs 

  

Komisijas sekretāre: 

Diāna Pavlova    VSIA „Daugavpils teātris” referents 

 

SĒDI VADA: S. Vasiļjevs  

 

SĒDI PROTOKOLĒ: D. Pavlova 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBA: 

1. Lēmuma par Iepirkuma Identifikācijas Nr. VSIA DT 2018/2 pārtraukšanu pieņemšana.   
 

 

1. Lēmuma par Iepirkuma Identifikācijas Nr. VSIA DT 2018/2 pārtraukšanu pieņemšana. 

   

1.1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs S. Vasiļjevs informē, ka š. g. 05. aprīlī uz e-pasta adresi 

daugavpilsteatris@apollo.lv tika saņemta pretenzija no SIA “Sentios” Reģ. Nr. 40103868193. 

Iepirkuma komisija iepazīstas un atzīst, ka ir iepirkuma “Video komplekta piegāde” Identifikācijas 

Nr. VSIA DT 2018/2 Nolikuma 2. pielikumā ir kļūdaini sastādīta tehniskā specifikācija un 4. 

pielikumā finanšu piedāvājums - Vienību skaits 2. 

1.2. Ņemot vērā iepriekšminēto, iepirkuma komisija konstatē nepieciešamību pārtraukt iepirkumu 

“Video komplekta piegāde” Identifikācijas Nr. VSIA DT 2018/2. Nolikumā ir kļūdaini sastādīta 

tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums, šis iepirkums ir jāpārtrauc saskaņā ar Publisko 

iepirkumu 9. panta piecpadsmitās daļas otro teikumu  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un 

neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

 

Iepirkuma komisija nolēma:  

Pārtraukt iepirkumu „Video komplekta piegāde”, identifikācijas Nr. VSIA DT 2018/2, sakarā ar 

to, ka tika konstatēts, nepareizi sastādīta tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums. 

Balsojums: 3 balsis par, pret – nav, atturas – nav. 
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1.3.Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs S. Vasiļjevs uzdot iepirkuma komisijas sekretārei D. Pavlovai 

triju darbdienu laikā pēc dotā lēmuma pieņemšanas sagatavot un nosūtīt pretendentiem informatīvu 

vēstuli par pieņemto lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ievietot doto protokolu VSIA 

„Daugavpils teātris” mājas lapā internetā http://www.daugavpilsteatris.lv, Iepirkumu uzraudzības 

birojam ievietošanai IUB mājas lapā internetā http://www.iub.gov.lv, iepirkuma izbeigšana bez 

rezultāta.  

 

Iepirkuma komisija nolēma:  

Uzdot iepirkuma komisijas sekretārei D. Pavlovai triju darbdienu laikā pēc dotā lēmuma 

pieņemšanas sagatavot un nosūtīt pretendentiem informatīvu vēstuli par pieņemto lēmumu par 

iepirkuma pārtraukšanu, ievietot doto protokolu VSIA „Daugavpils teātris” mājas lapā internetā 

http://www.daugavpilsteatris.lv, Iepirkumu uzraudzības birojam ievietošanai IUB mājas lapā 

internetā http://www.iub.gov.lv, iepirkuma izbeigšana bez rezultāta. 

 

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

 

Sēde beidzas plkst. 9.50. 

 

Komisijas priekšsēdētājs (personiskais paraksts)              S. Vasiļjevs   

                

 

Komisijas locekļi  (personiskais paraksts)   M. Pučkovs 

 

                           (personiskais paraksts)   Ž. Šimakovskis 

 

 

Komisijas sekretāre      

D. Pavlova                              (personiskais paraksts)  
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