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ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

Reģ.Nr. 90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 

tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

Ķegumā 

 

ZIŅOJUMS 

 

 

2019.gada 07.februārī       Ķegumā 

 

1. Pasūtītājs: 

Ķeguma novada pašvaldība, reģ. nr. 90000013682, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma 

novads, LV-5020  

 

1.1. Iepirkumu identifikācijas Nr.:  ĶND 2018/15 

1.2. Iepirkuma procedūras veids:  

Atklāts konkurss 

1.3. Iepirkuma priekšmets: 

1.4. „ Vienota mežu apsaimniekošanas pakalpojuma kompleksa ieviešana un 

nodrošināšana” 

1.5. CPV kods: 77200000-2 

1.6. Piedāvājumu izvēles kritērijs: 
saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

2. Paziņojuma par plānoto līgumu, publicēšanas datums Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājas lapā: 

https://pvs.iub.gov.lv/show/554743, 24.10.2018. 

3. Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats, iepirkumu procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

 

Komisijas priekšsēdētājas 

vietniece:    Lolita Liepa. 

 

Komisijas locekļi:  Edgars Kozlovs; 

    Dace Soboļeva 

Gatis Jansons; 

Maija Priževoite; 

Pāvels Kotāns; 

  

komisijas sekretāre:  Iluta Jansone 

 

Iepirkuma procedūru organizē komisija, kas apstiprināta ar Ķeguma novada domes 

2013.gada 2.oktobra lēmumu Nr. 362 „Par Ķeguma novada iepirkumu komisijas 

izveidošanu”  (23., 11.§)   

mailto:dome@kegums.lv
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4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 

2018.gada 27.novembris 

4.1. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks: 

https://www.eis.gov.lv , 2018.gada 27.novembris, plkst.16.00 

4.2. Pieprasījums izskaidrot konkursa nolikumu, sniegtās atbildes: 

Ir  - https://www.eis.gov.lv 

 

5. Piegādātāji, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas  

 

Nr.p.k. Pretendenta nosaukums 
Piedāvājuma cena  

(procentu likme) 

1. SIA “Forest Mentor Group” 37 % 

2. MPKS “Mūsu mežs” 74 % 

 

 

6. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

un piedāvātā līgumcena: 

 

SIA “Forest Mentor Group” 37 % 

 

7. Piedāvājumu vērtēšana: 

Saskaņā ar nolikumu komisija izvērtē pretendentu un tā piedāvājumu atbilstību 

nolikuma 4., 5. un 6. punkta prasībām. Komisija konstatē, ka pretendenti un to 

piedāvājumi ir noformēti atbilstoši nolikuma 4. 5., un 6.punkta prasībām. 

Saskaņā ar Nolikuma 6.4. punktu Komisija pārbauda piedāvājumu 

nodrošinājumus un atbilstību Nolikuma 4.punktā izvirzītajām noformējuma prasībām. 

Saskaņā ar Nolikuma 6.5. punktu Komisija uzsāk Pretendentu atlasi, saskaņā ar 

Nolikuma 4.2. punktu, ņemot vērā Nolikuma 5. punktā izvirzītās prasības.  

Komisija konstatē, ka MPKS “Mūsu mežs” iesniegtais piedāvājums nesatur 

Nolikuma 5.3.2. punktā noteikto kvalifikācijas prasību dokumentus, kas pierāda 

kvalifikācijas prasību izpildi, proti, nav iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka pretendents 

iepriekšējo divu gadu laikā ir pilnībā realizējis vismaz divus pakalpojumus vienota 

Nolikuma 5.3.2. punktā minēto pakalpojumu kompleksa ietvaros, kā arī nav pievienoti 

pretendenta pieredzes aprakstā (Nolikuma 2.pielikums) norādīto izsoļu nolikumi un 

protokoli.  

Nolikuma 5.3.4. punkts noteic, ka pakalpojuma sniegšanai Pretendents spēj 

piesaistīt vismaz vienu darbu vadītāju un to aizvietotāju, kuri spēj komunicēt latviešu un 

angļu valodā un kuri iepriekšējo divu gadu laikā ir vadījuši visus Nolikuma 5.3.2.punktā 

minētā pakalpojuma kompleksa darbus vismaz trīs projektu ietvaros.  Komisija konstatē, 

ka MPKS “Mūsu mežs” iesniegtais piedāvājums satur piesaistītā personāla (Vārds 

Uzvārds) pieredzes aprakstu, taču tas nesatur Nolikuma 5.3.4. punktā noteikto pieredzi.  

https://www.eis.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/
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Ņemot vērā iepriekš minēto, komisija secina, ka pretendenta MPKS “Mūsu mežs” 

iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma 5.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, 

jo nav iesniegti pieprasītie kvalifikāciju pierādošie dokumenti un nolemj noraidīt 

pretendenta MPKS “Mūsu mežs”, reģ. Nr. 48503026152, iesniegto piedāvājumu. 

 

Vērtējot Pretendenta SIA “Forest Mentor Group” iesniegtos dokumentus un 

atbilstību Nolikumā izvirzītām Atlases prasībām, secina, ka iesniegtais Piedāvājums, tiem 

pievienotie dokumenti un Pretendenta kvalifikācija ir atbilstoša Nolikumā izvirzītajām 

Pretendentu Atlases prasībām. 
Pārbaudot Pretendenta SIA “Forest Mentor Group”  iesniegtos Tehniskā piedāvājuma 

dokumentus, Komisija konstatē, ka nepieciešams piesaistīt nozares ekspertu, Tehniskā 

piedāvājuma atbilstīgai un kvalitatīvai izvērtēšanai.  

Komisija nolemj: 

Pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai par pretendenta SIA “Forest Mentor Group” 

atklātam konkursam iesniegto Tehnisko piedāvājumu. 

Saskaņā ar sēdē nolemto komisija 2019.gada 21.janvārī nosūtījusi iepirkuma 

dokumentāciju Latvijas Lauksaimniecības universitātei atzinuma sniegšanai (vēstule 

Nr.KND3-2.5/19/2).  

2019.gada 31.janvārī komisija saņēmusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

atzinumu par atklāta konkursa „Vienota mežu apsaimniekošanas pakalpojuma kompleksa 

ieviešana un nodrošināšana” Nr. ĶND 2018/15 par pretendenta SIA “Forest Mentor 

Group”, reģ. Nr. 40103908547, iesniegtā piedāvājuma atbilstību Nolikumā izvirzītajām 

prasībām (vēstule Nr. KND3-2.4/19/3). 

Ņemot vērā eksperta atzinumā minēto un 2018.gada 29.novembra sēdē nolemto, 

iepirkumu komisija konstatē, ka pretendents SIA “Forest Mentor Group”, reģ. Nr. 

40103908547, iesniedzis nolikumam atbilstošu tehnisko un finanšu piedāvājumu, saskaņā 

ar nolikuma 6.6.punktu. 

Saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām un 6.7.-6.13. punktos noteiktajiem 

vērtēšanas kritērijiem – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, komisija nosaka 

saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu: 

 

Nr. Pretendents Vērtējamais kritērijs 

Punktu 

skaits 

(Max.50) 

1. 

SIA “Forest Mentor 

Group”,  

reģ. Nr. 40103908547 

Piedāvājuma cena (procentu 

likme) 
50 

 
 

Piedāvājuma kvalitāte 50 

 
 

Kopā 100 

 

. 

Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikto apstākļu 

esamību (skat. https://www.eis.gov.lv/EIS/ ). Komisija nekonstatē Publisko iepirkumu 

https://www.eis.gov.lv/EIS/
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likuma 42.panta noteikto apstākļu esamību SIA “Forest Mentor Group”, reģ. Nr. 

40103908547. 

 

8.Komisijas lēmums 

 

Atzīt par uzvarētāju atklātā konkursā „ Vienota mežu apsaimniekošanas pakalpojuma 

kompleksa ieviešana un nodrošināšana” Nr. ĶND 2018/15 un ieteikt Ķeguma novada 

pašvaldībai slēgt līgumu ar SIA “Forest Mentor Group”, reģ. Nr. 40103908547. 

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas 

 

priekšsēdētājas vietniece    L.Liepa 


