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[…] 

5. Par iepirkuma rezultātu 

[…] 

Komisija, saskaņā ar iepirkuma “Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu izbūve 

aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (identifikācijas Nr.ANP2018/17) nolikumā 

noteikto, izskatot pretendenta piedāvājuma atbilstību minētā iepirkuma nolikuma prasībām, 

konstatēja: 

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

Pretendents 
Piedāvātā cena bez PVN 

(EUR) 

SIA “SMART ENERGY”, reģ.Nr.40103167365 
172919,97 EUR (ņemot vērā 

aritmētisko kļūdu labojumu) 

SIA “OZOLMĀJAS”, reģ.Nr.43201016545 
166248,15 EUR (ņemot vērā 

aritmētisko kļūdu labojumu) 

2) Pretendenta SIA “SMART ENERGY” finanšu piedāvājums pārsniedz Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta pirmajā daļā noteikto būvdarbu iepirkuma līgumcenas slieksni 

(Ja publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 

10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publiska būvdarbu līguma 

paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, pasūtītājs 

veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā kārtībā), līdz ar to pretendenta piedāvājums nav 

atzīstams par atbilstošu nolikuma noteikumiem un finanšu piedāvājuma nosacījumiem; 

3) pretendenta SIA “OZOLMĀJAS” piedāvājums ir vienīgais nolikuma prasībām 

atbilstošais piedāvājums, līdz ar to atzīsts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar 

zemāko cenu un tam 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 

“Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu izbūve aizsargājamo ainavu apvidū 

“Veclaicene”” (identifikācijas Nr.ANP2018/17) nolikuma nosacījumiem, Alūksnes novada 

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

NOLĒMA: 

5.1. Pretendenta SIA “OZOLMĀJAS” (reģ.Nr.43201016545) piedāvājumu atzīt par 

atbilstošu iepirkuma “Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu izbūve aizsargājamo 

ainavu apvidū “Veclaicene”” (identifikācijas Nr.ANP2018/17) 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 166248,15 
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EUR (viens simts sešdesmit seši tūkstoši divi simti četrdesmit astoņi euro 15 centi) bez 

pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu. 

5.2. Pretendenta SIA “SMART ENERGY” (reģ.Nr.40103167365) piedāvājumu noraidīt 

pamatojoties uz iepirkuma “Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu izbūve 

aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (identifikācijas Nr.ANP2018/17) nolikuma 

10.4. punkta nosacījumu (Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbaudīs 

piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 8.4.punktā noteiktām prasībām. 

Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas. Atbilstošiem 

piedāvājumiem pārbaudīs vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks 

konstatētas, Komisija šīs kļūdas izlabos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņems 

vērā labojumus), jo pretendenta piedāvājums neatbilst finanšu piedāvājuma prasībām – 

tas pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta pirmajā daļā noteikto būvdarbu 

iepirkuma līgumcenas slieksni. 

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 priekšsēdētājs (personīgais paraksts) I.BERKULIS 

Komisijas locekļi (personīgais paraksts) A.EGLE 

 (personīgais paraksts) E.ŅEDAIVODINA 

 (personīgais paraksts) A.PRIŽAVOITE 

Sēdi protokolēja (personīgais paraksts) I.KALNIŅA 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Alūksnes novada pašvaldība 

pašvaldības iepirkuma speciālists (personīgais paraksts) A.AIRE 

Alūksne, 26.04.2018. 

 


