
 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
ALSUNGAS NOVADS 

IEPIRKUMU KOMISIJA 
 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils iela 1,Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA , kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 

   
 

SĒDES PROTOKOLS 
’Liepu ielas rekonstrukcija Alsungā, Alsungas novadā 1 kārta’’ 

Iepirkuma identifik ācijas Nr.AND 2014/3 EZF 
 
 

2014. gada 15. maijā plkst.14.30 Nr.10 
 
Komisijas sēde notiek Alsungas  novada domē: adrese Pils iela 1, Alsunga, Alsungas 
novads sēžu  zālē, plkst.14.30.  
Pasūtītājs: Alsungas  novada dome, adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.  
Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2014/3EZF.  
Iepirkuma priekšmets: CPV kods-45233300-2 (iepirkuma nosaukums)  
“Liepu ielas rekonstrukcija Alsungā, Alsungas novadā 1 kārta’’ 
Iepirkuma procedūru veic   izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma 
komisija), kuru vada komisijas priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, kas rīkojās  saskaņā 
ar  pašvaldības nolikumu un sēdes protokolu Nr.11-12,  no 03.06.2013 un iepirkuma 
komisijas nolikumu  šādā sastāvā: 
 

Sēdē  piedalās:  

  
komisijas priekšsēdētājs  Aivars Sokolovskis 
komisijas loceklis Edgars Zvejnieks 
komisijas loceklis Grigorijs Rozentāls 
komisijas loceklis Jānis Gulbis 
komisijas loceklis Edgars Goldbergs 
nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Piedāvājumu noformējuma un pretendenta atbilstības pārbaude.  
2. Pretendentu tehniskā  un finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude.  
3.Piedāvājuma novērtēšana( zemākā cena). 
4. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana. 
 
Norise:  
Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs : 



Komisijas priekšsēdētājs informē, ka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam, kas 
atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma 1.6.1.punktam ir 2014.gada 8.maijam  plkst. 
14:30, savus piedāvājumus ir iesnieguši šādi pretendenti: 

1. Piegādātāju apvienības’’ Edmar Group’’”, reģistrācijas Nr.43603021141, adrese Miglas 
iela 28, Bukulti, Garkalnes novads, piedāvājums saņemts , 08.05.2014., plkst. 14.05 , 
piedāvātā  līgumcena 29437.56 (bez PVN).  
2. SIA „TALCE.”, reģistrācijas Nr.40003133979, adrese Stendes iela 3, Talsi, piedāvājums 
iesniegts 08.05.2014, plkst. 14.14; piedāvātā līgumcena: 28797.45 (bez PVN) 
3. SIA „Aizputes ceļinieks”, reģistrācijas Nr.42103000806, adrese Kalvenes iela 73, 
Aizpute. piedāvājums iesniegts 08.05.2014, plkst. 14.20, piedāvātā līgumcena: 23734.57 
( bez PVN) 
 
 1.2. Pretendenta noformējuma, dokumentu , tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības 
pārbaude: 
 
 Piegādātāju 

apvienības 
’’ EDMAR 
GROUP’’ 

SIA „TALCE’’ SIA „Aizputes 
Ceļinieks’’ 

Pretendentu iesniegtā 
piedāvājuma atbilstību 
iepirkuma dokumentos un 
normatīvajos aktos 
noteiktajām noformēšanas 
prasībām. 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Iesniegtie pretendenta 
atlases dokumenti apliecina 
pretendenta atbilstību 
nolikuma prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst 

 
Pretendenta tehniskā 
piedāvājuma atbilstības 
pārbaude  
 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendenta Finanšu 
piedāvājums atbilst 
nolikumā norādītajā, 
prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Nodokļu maksātāju 
( nodevu) parādi 

Nav Nav Nav 

Konsatētas aritmētiskās 
kļūdas 

Nav Nav Nav 

 
3.Zemākās cenas novērtēšana 
Komisija izvērtēšanas  rezultātā par zemāko cenu piedāvājumu ir atzinusi  SIA ‘’AIZPUTES 
CEĻINIEKS ’’ iesniegto piedāvājumu. 
Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.2 punktu, kas nosaka, ka iepirkuma komisija  pieņem 
lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums novērtēts kā zemākā cena 
un atbilst visiem vērtēšanas kritērijiem un kurš iesniedzis 3. punktā norādītos dokumentus. 



Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu SIA 
„AIZPUTES CEĻINIEKS ”, reģ. Nr. 42103000806 
Komisija vienbalsīgi nolēma:  
1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un  iepirkuma nolikuma 
5.2 punktu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Aizputes ceļinieks”, reģistrācijas 
Nr.42103000806, adrese Kalvenes iela 73, Aizpute par tā  piedāvāto līgumcenu: 23734.57 
(divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro un 57 centi) bez PVN  
2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajai daļai, trīs dienu laikā paziņot 
lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentiem . 
 
 

 
Sēde slēgta plkst.15.00. 
 
komisijas priekšsēdētājs  Aivars Sokolovskis    _______paraksts_____________________ 

 
 
komisijas loceklis 

 
Edgars Zvejnieks         ______paraksts____________________ 
 

 
komisijas loceklis 

 
Jānis Gulbis            ______paraksts_____________________ 
 

komisijas loceklis Grigorijs Rozentāls            __________paraksts_________________ 
 

 
komisijas loceklis 

 
Edgars Goldbergs ______paraksts____________________ 
 

nekustamā īpašuma 
speciāliste un sēdes 
protokolētāja 

 
 

Santa Kreičmane ____________paraksts__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


