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IEPIRKUMA “SPORTA APRĪKOJUMA PIEGĀDE ALŪKSNES NOVADA 

VIDUSSKOLAI UN ERNSTA GLIKA ALŪKSNES VALSTS ĢIMNĀZIJAI” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2018/46) 

SĒDES PROTOKOLS 

Alūksnē 

2018. gada 8. novembrī Nr.199, 5.p. 

[…] 

5. Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

[…] 

Komisija, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Sporta aprīkojuma 

piegāde Alūksnes novada vidusskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” 

(identifikācijas Nr.ANP2018/46) nolikumā noteikto, izskatot pretendentu piedāvājumu 

atbilstību minētā iepirkuma nolikuma prasībām, 

konstatēja: 

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

Nr. Pretendents 
Piedāvātā līgumcena 

EUR (bez PVN) 

1. SIA “SENTIOS” (reģ.Nr.40103868193) 

14444,37 EUR 

(ņemot vērā aritmētisko 

kļūdu labojumu) 

2. 
SIA “SPORTA HALLE” 

(reģ.Nr.40003332710) 
11011,63 EUR 

3. 
SIA “RANTZOWS SPORT” 

(reģ.Nr.40003528045) 
12495,33 EUR 

4. UAB “METAUSTA” (reģ.Nr.303100222) 13119,11 EUR 

 

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

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

piedāvājumu; 

3) pretendenta SIA “RANTZOWS SPORT” piedāvājums atbilst visām nolikumā prasībām, 

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

visizdevīgāko piedāvājumu; 

4) pretendenta UAB “METAUSTA” piedāvājums noraidāms bez tālākas vērtēšanas, jo tā 

piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām; 

5) pretendenta SIA “SPORTA HALLE” 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 “Sporta 

aprīkojuma piegāde Alūksnes novada vidusskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” 
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(identifikācijas Nr.ANP2018/46) nolikuma nosacījumiem, Alūksnes novada pašvaldības 

Iepirkuma komisijas apakškomisija, atklāti balsojot, “par” – 4, “pret” - nav, 

NOLĒMA: 

5.1. Pretendenta SIA “SENTIOS” (reģ.Nr.40103868193) piedāvājumu atzīt par atbilstošu 

Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Sporta aprīkojuma piegāde Alūksnes novada 

vidusskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” (identifikācijas 

Nr.ANP2018/46) nolikuma prasībām, bet pretendentam nepiešķirt iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, jo pretendenta piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums nav ar viszemāko cenu. 

5.2. Pretendenta SIA “RANTZOWS SPORT” (reģ.Nr.40003528045) piedāvājumu atzīt par 

atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Sporta aprīkojuma piegāde Alūksnes 

novada vidusskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” (identifikācijas 

Nr.ANP2018/46) nolikuma prasībām, bet pretendentam nepiešķirt iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības, jo pretendenta piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums – piedāvājums nav ar viszemāko cenu. 

5.3. Pretendenta UAB “METAUSTA” (reģ.Nr.303100222) piedāvājumu Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “Sporta aprīkojuma piegāde Alūksnes novada vidusskolai un 

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” (identifikācijas Nr.ANP2018/46) noraidīt bez 

tālākas vērtēšanas, pamatojoties uz nolikuma 10.3. punkta nosacījumiem ((…) Par 

atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un 

nolikuma 8.3.punktā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas.), jo piedāvājuma 3. pozīcijas “Augstlēkšanas aprīkojums” komplekta 

daļa “Mērlente” un 9. pozīcija “Pārvietojams basketbola groza komplekts” neatbilst 

Tehniskas specifikācijas prasībām. 

5.4. Pretendenta SIA “SPORTA HALLE” (reģ.Nr.40003332710) piedāvājumu atzīt par 

atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Sporta aprīkojuma piegāde Alūksnes 

novada vidusskolai un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai” (identifikācijas 

Nr.ANP2018/46) 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 11011,63 EUR (vienpadsmit tūkstoši vienpadsmit 

euro, 63 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 (personiskais paraksts) V.AVOTA 

Komisijas locekļi (personiskais paraksts) E.ŅEDAIVODINA 

 (personiskais paraksts) J.BALANDIS 

 (personiskais paraksts) V.FEDOTOVA 

Sēdi protokolēja (personiskais paraksts) A.AIRE 

 


