
 
 

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 
„Kurināmās malkas iegāde Alsungas novadā” 

Iepirkuma identifikācijas Nr. “AND 2017/2’’ 
 
 

2017. gada.11. maijā. plkst.16.00 Nr.7 
 
Komisijas sēde notiek Alsungas novada domē, adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas 
novads, sēžu zālē, plkst.16.00 
Pasūtītājs: Alsungas novada dome, adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.  
Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2017/2.  
Iepirkuma priekšmets: CPV kods-03413000-8, „Kurināmās malkas iegāde Alsungas 
novadā” 
Iepirkuma procedūru veic izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma 
komisija), kuru vada komisijas priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, kas rīkojās saskaņā 
ar pašvaldības nolikumu, Iepirkuma komisijas nolikumu un 03.06.2013. sēdes 
protokolu Nr.11-12. 
 

Sēdē  piedalās:  

  
komisijas priekšsēdētājs  Aivars Sokolovskis 
komisijas loceklis Edgars Zvejnieks 

nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane 
komisijas loceklis Edgars Goldbergs-neieradas 
Komisijas loceklis                       Jānis Gulbis 
 

SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem.  
2. Pretendentu izvērtēšana atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 9.panta (3) daļas 
noteikumiem. 
3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma, dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma 
atbilstības pārbaude atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.  

4. Lēmuma pieņemšana par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
Uzsākot piedāvājumu izvērtēšanu, katrs komisijas loceklis, saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likuma 25. panta 3.daļas noteikumiem, paraksta apliecinājumu par to, ka nav tādu apstākļu, 

kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, un 
nav ar kādu no pretendentiem saistīts Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās daļas 
izpratnē. 



Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs. 
 

I. 
 

Komisijas priekšsēdētājs informē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņā, kas, atbilstoši 
iepirkuma procedūras nolikuma 4.1. punkta noteikumiem, ir noteikts līdz 2017.gada 
18.aprīlim,  plkst. 10.00, savus piedāvājumus ir iesnieguši sekojoši pretendenti: 

1. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ‘’ Mežsaimnieks’’, 
reģistrācijas Nr. 41203042722, juridiskā adrese’’ Dīķenieki’’ Alsungas novads, 
piedāvājums iesniegts 06.04.2017, plkst.16.50. 

2.  SIA ‘’Laskana Mežs’’, reģistrācijas Nr. 42103022771, juridiskā adrese 
Brīvostas iela 40, Liepāja, LV3405, piedāvājums saņemts pa pastu 12.04.2017, 
plkst.10.30. 

3. SIA ‘’Stiga RM’’, reģistrācijas Nr. 40003194846, juridiskā adrese Ziedoņa iela 
11, Tukums, LV-3101, piedāvājums saņemts pa pastu 12.04.2017. plkst.10.32. 

4. SIA ‘’Kordata’’ reģistrācijas Nr.53603024741, adrese ‘’Vecūdri’’ Svētes 
pagasts, Jelgavas novads, LV-3008, piedāvājums saņemts pa pastu 13.04.2017, 
plkst.20.27. 

5. SIA ‘’Meža resursu serviss’’ , reģistrācijas Nr.42103049494,  juridiskā adrese 
Vecā ostmala 10, Liepāja, Lv-3401, piedāvājums saņemts pa pastu 13.04.2017, 
plkst.10.28. 

6. SIA’’ AM FOREST’’, reģistrācijas Nr.40103347835, adrese Ēdoles iela 56, 
Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301, piedāvājums saņemts pa pastu 18.04.2017., 
plkst.7.45. 

Komisija nolēma: atzīt, ka visi pretendenti savus piedāvājumus ir iesnieguši atbilstoši 
iepirkuma procedūras nolikuma 4.1. punkta noteikumiem. 
 
 
Tālākā darba gaitā komisija, ievērojot Publiskā iepirkuma 41.panta prasības, veic 
pretendentu piedāvājumu noformējuma, dokumentu, tehniskā un finanšu piedāvājuma 
pārbaudi atbilstoši iepirkuma nolikuma noteikumiem. 

3. 1. Pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma, dokumentu un  tehniskā 
piedāvājuma atbilstības pārbaude: 
 

 SIA Laskana Mežs SIA Stiga RM 

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

Atbilst Atbilst 

Iesniegtie pretendenta atlases 
dokumenti apliecina pretendenta 
atbilstību nolikuma prasībām 

Atbilst Atbilst 

 
Pretendenta tehniskā piedāvājuma 
atbilstības pārbaude  
 

Atbilst Atbilst 

Pretendenta Finanšu piedāvājums 
atbilst nolikumā norādītajā, prasībām 

Atbilst Atbilst 

Nodokļu maksātāju 
( nodevu) parādi  

NAV Nav 

Konsatētas aritmētiskās kļūdas Nav Nav 



 

 SIA KORDATA SIA „Meža resursu 
serviss’’ 

SIA ‘’AM Forest’’ 

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 

Konstatētas aritmētiskās kļūdas Nav Nav Nav 

  

Komisija nolēma: visu pretendentu piedāvājumu noformējums, dokumenti un  
tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām, un tālāk var izvērtēt 
finanšu piedāvājumus. pārbaude: 
3.2.pretendentu iesniegto piedāvājumu finanšu pārbaude. 

N.p.k. Pretendents 
 

Piedāvājuma 
cena bez PVN 
par m3 
 

Piedāvājuma cena bez PVN par 
600 m3 
 

1. SIA Kordata 24,70 14820,00 
2. SIA AM Forest 22.49 13494.00 
3. SIA Laskana Mežs’’ 23.00 13800.00     
4. SIA Meža resursu 

serviss 
23.44 14064.00 

5. SIA Stiga RM 23.81 14286.00 
 
Komisija nolēma: Publisko iepirkuma likuma 51. pants nosaka, ka Pasūtītājs 
piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai ir tiesīgs izmantot tikai cenu, ja iepirkums tiek 
veikts šā likuma 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā vai ja sagatavotā tehniskā specifikācija 
ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.                                                   
                                     
Izvērtējot pārējo publiska iepirkuma pretendentu iesniegtos piedāvājumus, 
 komisija nolēma: 
3.2.1. pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 9.panta (13) daļas noteikumiem par 
uzvarētāju atzīt pretendentu SIA’’ AM FOREST’’, reģistrācijas Nr.40103347835, jo 
pretendenta piedāvājums ir iesniegts atbilstoši  iepirkuma Nolikumā noteiktajām 
prasībām un kritērijiem, nav izslēdzams no dalības sakarā ar Publiskā iepirkuma likuma 
9.panta 8.daļas noteikumiem, un pretendents ir iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu 
13494.00eiro; 



3.2.2. pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 9.panta (13) daļas noteikumiem par 
uzvarētāju neatzīt pretendentu SIA ‘’Laskana Mežs’’, reģistrācijas Nr. 42103022771, kaut 
gan pretendenta piedāvājums ir iesniegts atbilstoši  iepirkuma Nolikumā noteiktajām 
prasībām un kritērijiem, tas nav izslēdzams no dalības sakarā ar Publiskā iepirkuma 
likuma 9.panta 8.daļas noteikumiem, bet pretendents nav iesniedzis piedāvājumu ar 
viszemāko cenu, piedāvātā cena ir 13800.00 eiro; 
3.2.3. pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 9.panta (13) daļas noteikumiem par 
uzvarētāju neatzīt pretendentu SIA ‘’Meža resursu serviss’’ , reģistrācijas 
Nr.42103049494, kaut gan pretendenta piedāvājums ir iesniegts atbilstoši  iepirkuma 
Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, tas nav izslēdzams no dalības sakarā ar 
publiskā iepirkuma likuma 9.panta 8.daļas noteikumiem, bet pretendents nav iesniedzis 
piedāvājumu ar viszemāko cenu, piedāvātā cena ir 14064.00 eiro; 
3.2.4. pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 9.panta (13) daļas noteikumiem par 
uzvarētāju neatzīt pretendentu SIA ‘’Stiga RM’’, reģistrācijas Nr. 40003194846, kaut gan 
pretendenta piedāvājums ir iesniegts atbilstoši  iepirkuma Nolikumā noteiktajām 
prasībām un kritērijiem, tas nav izslēdzams no dalības sakarā ar publiskā iepirkuma 
likuma 9.panta 8.daļas noteikumiem, bet pretendents nav iesniedzis piedāvājumu ar 
viszemāko cenu, piedāvātā cena ir 14286.00eiro; 
3.2.5. pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma 9.panta (13) daļas noteikumiem par 
uzvarētāju neatzīt pretendentu SIA ‘’Kordata’’ reģistrācijas Nr.53603024741, kaut gan 
pretendenta piedāvājums ir iesniegts atbilstoši  iepirkuma Nolikumā noteiktajām 
prasībām un kritērijiem, tas nav izslēdzams no dalības sakarā ar publiskā iepirkuma 
likuma 9.panta 8.daļas noteikumiem, bet pretendents nav iesniedzis piedāvājumu ar 
viszemāko cenu, piedāvātā cena ir 14820.00 eiro. 

IV. 
                                                                               
Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 10. punktu 10.2 apakšpunktu, kas nosaka, ka iepirkuma 
komisija izvēlas piedāvājumu  ar zemāko cenu, kura piedāvājums atbilst ‘’Publisko 
iepirkuma likuma’’ 9.panta un iepirkuma nolikuma  prasībām, izvērtējot visu pretendentu 
piedāvājumus, Iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanu SIA „AM Forest”, reģistrācijas Nr. 40103347855, juridiskā adrese: Ēdoles 
iela 56. Kuldīga, Kuldīgas  novads.  
Komisija vienbalsīgi nolēma:  

 

4.1 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9 panta un iepirkuma nolikuma 10. 

punkta noteikumiem, piešķirt Iepirkuma ar identifikācijas Nr. “AND 2017/2’’ līguma 

slēgšanas tiesības SIA „AM Forest”, reģistrācijas Nr. 40103347855, juridiskā adrese: 

Ēdoles iela 56. Kuldīga, Kuldīgas novads, piedāvātā līgumcena: 22.49 par m3 vai 

kopējā piedāvājuma summa 13494.00 (trīspadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit četri 

eiro un 00 centi) bez PVN 4.2.Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9 panta 14 daļai, 

trīs darbdienu laikā paziņot lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 

pretendentiem. 

 Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas 9 .panta noteikumi, 
un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir 
tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.  

 



Sēde slēgta plkst.17.00. 
 
komisijas priekšsēdētājs  Aivars Sokolovskis    ____________________________ 

 
komisijas loceklis Edgars Zvejnieks         __________________________ 
 
komisijas loceklis 

 
Edgars Goldbergs________________________ 

 
  komisijas loceklis          Jānis Gulbis________________________________ 
 
nekustamā īpašuma speciāliste   Santa Kreičmane________________________ 
un sēdes protokolētāja 
 
 
 
 
 

 


