
 
 

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 
“Degvielas piegāde Alsungas novada domes vajadzībām”. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. “AND 2017/4’’ 

 

 

2017. gada 21.decembris  plkst.15.00 Nr.18 

 

Komisijas sēde notiek Alsungas  novada domē: adrese Pils iela 1, Alsunga, Alsungas 

novads sēžu  zālē, plkst.15.00  

Pasūtītājs: Alsungas  novada dome, adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.  

Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2017/4 

Iepirkuma priekšmets: CPV kods iepirkuma Nr.1 un Nr.2 daļai. - 09100000-0  
‘’ Degvielas iegāde Alsungas novada domes vajadzībām’’ 

Iepirkuma procedūru veic   izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma 

komisija) šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja: Daiga Kalniņa 

Komisijas locekļi: Aivars Sokolovskis, Juris Šteinbergs,  

Komisijas loceklis/ sekretāre: Santa Kreičmane 

Nav ieradušies: , Māra Rozentāle, Ilze Bloka 

kas darbojās pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

61.pantu un Publisko iepirkuma likuma 24.pantu  un  izveidota  ar  Alsungas novada 

Domes 2017.gada 28.jūnija lēmumu “Par Alsungas novada Domes komisiju un to 

personālsastāva apstiprināšanu” /protokols Nr.12 p.7/ un 2017. gada 24. augusta  

lēmumu” Par grozījumiem 28.06.2017 Alsungas novada Domes komisiju un to 

personālsastāva apstiprināšanu’’/ protokols Nr.15 p.1. 

 

SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem.  

2. Pretendenta noformējuma, dokumentu , tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības 

pārbaude.  

3.Piedāvājuma novērtēšana( saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums- zemākā cena). 

4. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana  

Norise:  

mailto:dome@alsunga.lv


Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs : 

1.Komisijas sastāva paziņošana.  

2. Informācijas par iesniegtajiem piedāvājumiem.  

Komisijas priekšsēdētājs informē, ka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam, kas atbilstoši 

iepirkuma procedūras nolikuma 12.1.punktam ir 2017.gada 19.decembrim  plkst. 16:00, 

savus piedāvājumus ir iesnieguši šādi pretendenti: 

1. iepirkuma daļa  

1. AS VIADA BALTIJA.”, reģistrācijas Nr.40103867145, adrese Alīses iela 3, Rīga. 

piedāvājums saņemts pa pastu 14.12.2017, plkst. 10.22.;  

2. iepirkuma daļa  

1. SIA „Avio”, reģistrācijas Nr.41203035951, adrese Ventspils iela 73, Kuldīga, piedāvājums 

iesniegts 19.12.2017, plkst. 14.22;  

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

2017.gada 23.novembrī 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklāta konkursa ietvaros: 2017.gada 19.decembris, 

plkst. 16.00 

 

LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN IZVĒRTĒŠANA 

1. iepirkuma daļa  

2.Pretendenta noformējuma, dokumentu , tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības 

pārbaude, ka arī  atbilstība “Publiskā iepirkuma likuma “42. panta.1 daļas nosacījumiem. 

 

 AS VIADA Baltija 

Pretendentu iesniegtā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajām 

noformēšanas prasībām. 

Atbilst 

Iesniegtie pretendenta atlases dokumenti apliecina 

pretendenta atbilstību nolikuma prasībām 

Atbilst 

 

Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude  

 

Atbilst 

Pretendenta Finanšu piedāvājums atbilst nolikumā 

norādītajā, prasībām 

Atbilst 

Nodokļu maksātāju( nodevu) parādi Nav 



Konstatētas aritmētiskās kļūdas Nav 

  

3.Piedāvājuma novērtēšana(  saimnieciski izdevīgākais-zemākā cena). 

Nr. Pretendents Iepirkumu daļa Piedāvātā līgumcena 

EUR ( bez PVN) 

1. AS VIADA Baltija 1.daļa 24862.00 

4. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 60. panta un  iepirkuma nolikuma 4.3. punktu un  

8.daļu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības  AS VIADA Baltija  reģistrācijas Nr. 40103867145  

adrese Alīses  iela 3, Rīga,  LV-1046  piedāvātā līgumcena EUR : 24862.00 ( bez PVN).  

Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma līkuma 60. pantu ‘’ Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā 

nākamajā darbadienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja iepirkumu uzraudzības birojā nav 

šā likuma 68. panta noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem. 

2. iepirkuma daļa  

2.Pretendenta noformējuma, dokumentu , tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības 

pārbaude “Publiskā iepirkuma likuma “42. panta.1 daļas nosacījumiem. 

 

 SIA AVIO 

Pretendentu iesniegtā piedāvājuma atbilstību 

iepirkuma dokumentos un normatīvajos aktos 

noteiktajām noformēšanas prasībām. 

Atbilst 

Iesniegtie pretendenta atlases dokumenti apliecina 

pretendenta atbilstību nolikuma prasībām 

Atbilst 

 

Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības 

pārbaude  

 

Atbilst 

Pretendenta Finanšu piedāvājums atbilst nolikumā 

norādītajā, prasībām 

Atbilst 

Nodokļu maksātāju 

( nodevu) parādi 

Nav 



Konstatētas aritmētiskās kļūdas Nav 

3.Piedāvājuma novērtēšana(  saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums- zemākā cena). 

 

Nr. Pretendents Iepirkumu daļa Piedāvātā līgumcena 

EUR ( bez PVN) 

1. SIA „AVIO’’ 2.daļa  46084.00 

 

 

4.Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 60. panta un  iepirkuma nolikuma 4.3. punktu un  

8.daļu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA „AVIO’’ reģistrācijas Nr. 41203035951 adrese 

Ventspils iela 73, Kuldīga,  LV-3301piedāvātā līgumcena EUR : 46084.00 ( bez PVN).  

Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma līkuma 60. pantu ‘’ Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā 

nākamajā darbadienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja iepirkumu uzraudzības birojā nav 

šā likuma 68. panta noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem. 

Iepirkuma komisijas lēmumu pretendents saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 37.panta otro 

daļu var apstrīdēt 10 dienu laikā pēc dienas, kad  minētā informācija nosūtīta attiecīgai 

personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskam 

pastam skanētu dokumentu vai pa faksu vai nododot personiski, iesniedzot iesniegumu 

Iepirkumu uzraudzības birojā, Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010. 

 

 

Sēde slēgta: 15.30 

Komisijas priekšsēdētāja  ________________paraksts____________ Daiga Kalniņa 

 

Komisijas locekļi :      ________paraksts____________________Aivars Sokolovskis,  

               

                          ___paraksts___________________________Māra Rozentāle,  

 

                        ________paraksts______________________Juris Šteinbergs,  

 

                                                                          

Komisijas loceklis/sekretāre;___________paraksts_____________Santa Kreičmane 
 

 



 


