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[…] 

4. Par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta 

[…] 

Ņemot vērā pretendenta piedāvājuma pārbaudē un vērtēšanā konstatēto, pamatojoties uz 

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

piegāde valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram Dārza ielā 11, Alūksnē, 

Alūksnes novadā” (identifikācijas Nr.ANP2018/50) nolikuma nosacījumiem, Alūksnes novada 

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

NOLĒMA: 

4.1. Pretendenta SIA “ALB” (reģ.Nr.44102015357) piedāvājumu Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “Mēbeļu piegāde valsts un pašvaldības vienotajam klientu 

apkalpošanas centram Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā” (identifikācijas 

Nr.ANP2018/50) noraidīt bez tālākas vērtēšanas, pamatojoties uz nolikuma 10.3.punkta 

nosacījumiem (Komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju 

prasībām. 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 pretendenta piedāvājums neatbilst 

Tehniskās specifikācijas prasībām. 

4.2. Pretendenta SIA “LAZURĪTS S” (reģ.Nr.40103480667) piedāvājumu Alūksnes novada 

pašvaldības iepirkumam “Mēbeļu piegāde valsts un pašvaldības vienotajam klientu 

apkalpošanas centram Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā” (identifikācijas 

Nr.ANP2018/50) noraidīt bez tālākas vērtēšanas, pamatojoties uz nolikuma 10.3.punkta 

nosacījumiem (Komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju 

prasībām. 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 pretendenta piedāvājums neatbilst 

Tehniskās specifikācijas prasībām. 

4.3. Izbeigt iepirkumu bez rezultāta, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

trīspadsmitajā daļā noteikto ((…) Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām 

neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem 

lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. (…)), jo iesniegti iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi. 

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). 
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