
IZRAKSTS 

 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

IEPIRKUMA KOMISIJA 
DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV-4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150,  

E-PASTS: dome@aluksne.lv 
 

IEPIRKUMA “ŽALŪZIJU PIEGĀDE ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLAI 

ERGONOMISKAS MĀCĪBU VIDES IZVEIDEI” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2018/44) 

SĒDES PROTOKOLS 

Alūksnē 

2018. gada 7. novembrī Nr.198, 4.p. 

Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas (turpmāk tekstā – komisija) 

darbības pamatojums: Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektores J.ČUGUNOVAS 

26.09.2018. rīkojums Nr.ANP/1-6/18/292. 

[…] 

4. Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

[…] 

Komisija, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Žalūziju piegāde Alūksnes 

novada vidusskolai ergonomiskas mācību vides izveidei” (identifikācijas Nr.ANP2018/44) 

nolikumā noteikto, izskatot pretendentu piedāvājumu atbilstību minētā iepirkuma nolikuma 

prasībām, 

konstatēja: 

1) iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā ir saņemti šādi pretendentu piedāvājumi: 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvātā 

līgumcena EUR 

(bez PVN) 

1. SIA “LITE” (reģ.Nr.40003326470) 6079,30 EUR 

2. 
SIA “AIZKARU STUDIJA VITERAL” 

(reģ.Nr.40003796541) 
5311,70 EUR 

3. SIA “LAURESTA LV” (reģ.Nr.40103228509) 4995,43 EUR 

4. SIA “DZ” (reģ.Nr.43603010307) 3520,76 EUR 

5. SIA “DEFIA” (reģ.Nr.51503067981) 6453,05 EUR 

6. SIA “VALDIS” (reģ.Nr.43203000229) 4758,20 EUR 

 

2) pretendenta SIA “LITE” piedāvājums atbilst visām nolikumā prasībām, bet tas nav 

piedāvājums ar zemāko cenu, līdz ar to nav atzīstams par saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu; 

3) pretendenta SIA “AIZKARU STUDIJA VITERAL” piedāvājums atbilst visām nolikumā 

prasībām, bet tas nav piedāvājums ar zemāko cenu, līdz ar to nav atzīstams par 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu; 

4) pretendenta SIA “LAURESTA LV” piedāvājums atbilst visām nolikumā prasībām, bet 

tas nav piedāvājums ar zemāko cenu, līdz ar to nav atzīstams par saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu; 

5) pretendenta SIA “DEFIA” piedāvājums atbilst visām nolikumā prasībām, bet tas nav 

piedāvājums ar zemāko cenu, līdz ar to nav atzīstams par saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu; 
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6) pretendents SIA “DZ” izslēdzams no dalības iepirkumā, jo uz to attiecināms PIL 9. panta 

astotās daļas 2. punktā minētais izslēgšanas gadījums; 

7) pretendenta SIA “VALDIS” piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām, ir 

piedāvājums ar viszemāko cenu, līdz ar to atzīts par saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu. Pretendentam piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

Ņemot vērā pretendenta piedāvājuma pārbaudē un vērtēšanā konstatēto, pamatojoties uz 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta un Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Žalūziju 

piegāde Alūksnes novada vidusskolai ergonomiskas mācību vides izveidei” (identifikācijas 

Nr.ANP2018/44) nolikuma nosacījumiem, Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 

apakškomisija, atklāti balsojot, “par” – 3, “pret” - nav, 

NOLĒMA: 

1.1. Pretendenta SIA “LITE” (reģ.Nr.40003326470) piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Žalūziju piegāde Alūksnes novada vidusskolai 

ergonomiskas mācību vides izveidei” (identifikācijas Nr.ANP2018/44) nolikuma 

prasībām, bet pretendentam nepiešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, jo 

pretendenta piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums 

nav ar viszemāko cenu. 

1.2. Pretendenta SIA “AIZKARU STUDIJA VITERAL” (reģ.Nr.40003796541) piedāvājumu 

atzīt par atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Žalūziju piegāde Alūksnes 

novada vidusskolai ergonomiskas mācību vides izveidei” (identifikācijas 

Nr.ANP2018/44) nolikuma prasībām, bet pretendentam nepiešķirt iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, jo pretendenta piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums nav ar viszemāko cenu. 

1.3. Pretendenta SIA “LAURESTA LV” (reģ.Nr.40103228509) piedāvājumu atzīt par 

atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Žalūziju piegāde Alūksnes novada 

vidusskolai ergonomiskas mācību vides izveidei” (identifikācijas Nr.ANP2018/44) 

nolikuma prasībām, bet pretendentam nepiešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, jo 

pretendenta piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums 

nav ar viszemāko cenu. 

1.4. Pretendenta SIA “DEFIA” (reģ.Nr.51503067981) piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Žalūziju piegāde Alūksnes novada vidusskolai 

ergonomiskas mācību vides izveidei” (identifikācijas Nr.ANP2018/44) nolikuma 

prasībām, bet pretendentam nepiešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, jo 

pretendenta piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums 

nav ar viszemāko cenu. 

1.5. Pretendentu SIA “DZ” (reģ.Nr.43603010307) izslēgt no dalības Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumā “Žalūziju piegāde Alūksnes novada vidusskolai ergonomiskas 

mācību vides izveidei” (identifikācijas Nr.ANP2018/44) pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas un nolikuma 8.1.2. punkta nosacījumu (Pasūtītājs 

pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no 

dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: (…)ir konstatēts, ka piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem 

pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā 

informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes 

un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas 

datumā (…)), jo tam piedāvājumu iesniegšanas pēdējā dienā (16.10.2018.) un dienā, kad 
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pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

(25.10.2018.) konstatēti nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

1.6. Pretendenta SIA “VALDIS” (reģ.Nr.43203000229) piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Žalūziju piegāde Alūksnes novada vidusskolai 

ergonomiskas mācību vides izveidei” (identifikācijas Nr.ANP2018/44) nolikuma 

prasībām un par iepirkuma uzvarētāju, jo pretendenta piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotā daļā 

noteiktie izslēgšanas gadījumi. Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par kopējo 

summu 4758,20 EUR (četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro, 20 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

 

Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apakškomisijas lēmumu var pārsūdzēt viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (pasta adrese: 

Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201). 

 

[…] 

Komisijas priekšsēdētāja (personīgais paraksts)  V.AVOTA  

Komisijas locekļi  (personīgais paraksts)  E.ŅEDAIVODINA 

(personīgais paraksts) J.BALANDIS 

Sēdi protokolēja (personīgais paraksts)  I.KALNIŅA 

 

 

 


