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[…] 

6. Par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

[…] 

Komisija, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Multifunkcionālās servisa 

ēkas nomas telpu iekārtu/aprīkojuma piegāde” (identifikācijas Nr.ANP2018/56) nolikumā 

noteikto, izskatot pretendenta piedāvājuma atbilstību minētā iepirkuma nolikuma prasībām, 

konstatēja: 

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

Pretendents 
Piedāvātā cena  

(EUR, bez PVN) 

SIA “PROLUX” (reģ.Nr.40003471371) 
41952,36 EUR (ņemot vērā 

aritmētisko kļūdu labojumu) 

SIA “SENTIOS” (reģ.Nr.40103868193) un UAB 

“SENTIOS” (reģ.Nr.302597426) 
76130,00 EUR 

2) pretendenta SIA “PROLUX” piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un ir 

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu; 

3) pretendenta SIA “SENTIOS” un UAB “SENTIOS” piedāvājuma vērtēšana nav lietderīga, 

jo tā piedāvātā līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veiktā 

iepirkuma līgumcenas robežvērtības. 

Ņemot vērā pretendenta piedāvājuma pārbaudē un vērtēšanā konstatēto, pamatojoties uz 

Publisko iepirkumu likuma 9. panta un Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma 

“Multifunkcionālās servisa ēkas nomas telpu iekārtu/aprīkojuma piegāde” (identifikācijas 

Nr.ANP2018/56) nolikuma nosacījumiem, Alūksnes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 

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

NOLĒMA: 

6.1. Pretendentu SIA “SENTIOS” un UAB “SENTIOS” noraidīt un tā piedāvājumu tālāk 

nevērtēt, jo piedāvātā līgumcena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

veiktā iepirkuma līgumcenas robežvērtības. 

6.2. Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma “Multifunkcionālās servisa ēkas nomas telpu 

iekārtu/aprīkojuma piegāde” (identifikācijas Nr.ANP2018/56) līguma slēgšanas tiesības 

piešķirt pretendentam SIA “PROLUX” (reģ.Nr.40003471371) par kopējo līgumcenu 

41952,36 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit divi euro un 36 centi) 

bez pievienotās vērtības nodokļa, saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem un 

pretendenta 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). 



2 

 

  

[…] 

 

Komisijas priekšsēdētājs (personīgais paraksts) I.BERKULIS 

Komisijas locekļi (personīgais paraksts) A.EGLE 

 (personīgais paraksts) J.BALANDIS 

 (personīgais paraksts) V.FEDOTOVA 

Sēdi protokolēja (personīgais paraksts) A.AIRE 

 

       

  

  

 

        


