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Ķeguma novada dome 
Lāčplēša iela 1, Ķegums 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

 
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLS 

 
Iepirkuma „Malkas piegāde Ķeguma novada pašvaldības iestādēm”  

ID Nr.ĶND 2019/4 

 

2019.gada 31.maijā,       Ķegumā 

Nr. KND3-2.1/19/22 

 

Sanāksmi atklāj  plkst.13.00. 

Sanāksmi vada  komisijas priekšsēdētāja v.i. Lolita Liepa 

Sanāksmē piedalās:  komisijas locekle Dace Soboļeva 

                         komisijas locekle Maija Priževoite; 

   komisijas loceklis Pāvels Kotāns; 

   komisijas loceklis Edgars Kozlovs; 

   komisijas loceklis Gatis Jansons. 

Sanāksmi protokolē  komisijas loceklis Edgars Kozlovs. 
 

Darba kārtība:  

 

1. Iepirkuma „Malkas piegāde Ķeguma novada pašvaldības iestādēm” ID Nr.ĶND 

2019/4 piedāvājumu vērtēšana un uzvarētāja noteikšana. 
 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņā līdz 2019.gada 31.maijam plkst. 11.00 ir 

saņemti piedāvājumi no trijiem pretendentiem: 

1. SIA „Zemzarīši AB”, reģ. Nr. 55403018261, adrese – Bebru iela 8-1, 

Jēkabpils, LV-5201, e-pasts – zemzarisiab@inbox.lv ; 

2. SIA „Green Juniper”, reģ. Nr. 40103380187, adrese – Ģertrūdes iela16, 

Rīga, LV-1011, e-pasts – Gatis2005@inbox.lv ; 

3. Z/s „Smiltnieki”, reģ. Nr. 44101018619, adrese – “Magoņkalni”, Rencēnu 

pag., Burtnieku nov.,  LV-4232, e-pasts arnis_gailis@inbox.lv . 

 

Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav faktu vai apstākļu, kuru dēļ viņi 

būtu ieinteresēti pretendentu izvēlē vai darbībā (skat. Pielikums Nr.1). 

Saskaņā ar nolikuma 9.2. punktu, komisija izvērtē pretendentu piedāvājuma 

noformējumu, kas noteikts nolikuma 4.punktā. Komisija konstatē, ka pretendenta SIA 

„Zemzarīši AB” piedāvājums nav parakstīts atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.5.punkta 

prasībām.  Komisija konstatē, ka pārējo pretendentu piedāvājumi ir noformēti 

atbilstoši nolikuma 4.punktam. Saskaņā ar nolikuma 9.2.2. punktu, komisija izvērtējot  

pretendenta SIA „Zemzarīši AB” atkāpes piedāvājuma noformējumā, pieņēma 

lēmumu par pretendenta izslēgšanu no tālākas vērtēšanas. 

Saskaņā ar nolikuma 9.3. punktu, komisija noskaidro pretendentu atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 

dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību Nolikuma 7.punktā un 8.1.1. – 

8.1.8.punktā izvirzītajai prasībai. Komisija konstatē, ka pretendenti atbilst paredzamā 

iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem atlases dokumentiem. 
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Saskaņā ar nolikuma 9.4. punktu, komisija veic pretendentu tehnisko 

piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Komisija 

konstatē, ka pretendenti iesnieguši nolikumam atbilstošus tehniskos piedāvājumus. 

Saskaņā ar nolikuma 9.5. punktu, komisija veic pretendentu iesniegto finanšu 

piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Komisija konstatē, ka iesniegtie finanšu 

piedāvājumi atbilst nolikumā noteiktajam un nesatur aritmētiskas kļūdas. 

Saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām un 9.6. punktā noteikto vērtēšanas 

kritēriju – piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā bez pievienotās 

vērtības nodokļa, komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu: 

 

Nr.p.k. Pretendenta nosaukums 

Daļa Nr.1 

Cena Bez 

PVN, eiro 

Daļa Nr.2 

Cena Bez 

PVN, eiro 

Daļa Nr.3 

Cena Bez 

PVN, eiro 

1. SIA „Zemzarīši AB” nevērtē nevērtē nevērtē 

2. SIA „ Green Juniper” 8550,00 2280,00 2280,00 

3. Z/s „Smiltnieki” 7644,00 2038,40 2038,40 

 

Saskaņā ar nolikuma 9.6. punktu komisija konstatē, ka piedāvājumu ar 

viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā bez pievienotās vērtības nodokļa iesniedzis Z/s 

„Smiltnieki”. 

Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. un 

4.punktā noteikto apstākļu esamību (skat. Pielikums Nr.2). Komisija nekonstatē 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. un 4.punktā noteikto apstākļu 

esamību Z/s „Smiltnieki”. 

Atklāti balsojot „par”- 6 (Lolita Liepa, Maija Priževoite, Edgars Kozlovs, 

Pāvels Kotāns, Dace Soboļeva, Gatis Jansons), „pret”- nav, „atturas”-nav, komisija 

NOLEMJ: 

1. Atzīt par uzvarētāju iepirkumā „ Malkas piegāde Ķeguma novada 

pašvaldības iestādēm”  ID Nr.ĶND 2019/4 un ieteikt Ķeguma novada 

pašvaldībai slēgt līgumu ar Z/s „Smiltnieki”, reģ. Nr. 44101018619, 

par piedāvāto summu: 

a. Daļā Nr.1 – 7644,00 eiro bez PVN; 

b. Daļā Nr.2 – 2038,40 eiro bez PVN; 

c. Daļā Nr.3 – 2038,40 eiro bez PVN. 

2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37.panta otro daļu informēt 

pretendentus par pieņemto lēmumu. 

Pielikumā: 

1. Pielikums Nr.1 – apliecinājumi uz 6(sešām) lapām; 

2. Pielikums Nr.2 – E-izziņa uz 6(sešām) lapām. 

 

 

Sanāksmi beidz plkst. 15.00 

 

Sēdes vadītāja        Lolita Liepa 
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Komisijas locekle       Dace Soboļeva  

 

 

Komisijas locekle       Maija Priževoite 

 

 

Komisijas loceklis       Pāvels Kotāns 

 

 

Komisijas loceklis       Edgars Kozlovs 

 

 

Komisijas loceklis       Gatis Jansons 

 

 

  

Protokolēja             Edgars Kozlovs 


