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Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

 Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV 4604 

IEPIRKUMU KOMISIJAS 

ZIŅOJUMS 
2014. gada 12.jūnijā 

 

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: APV2014/7 

2. Iepirkuma procedūras veids:  atklāts konkurss 

3. Iepirkumu sistēmas priekšmets: 

4. Kurināmā piegāde Austrumlatgales Profesionālai vidusskolai  
5. Paziņojums par plānoto līgumu un iepriekšējā informatīvā paziņojuma publicēšana Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā internetā: 28.04.2014. 

6. Iepirkuma priekšmeta CPV kodi: 03413000-8 

7. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

 Iepirkumu komisijas sastāvs, apstiprināts ar 02.09.2011. rīkojums Nr. 1/13-9: 

Līga Murāne - iepirkuma speciālists, komisijas vadītāja; 

Dainis Susejs - struktūrvienības vadītājs informātikas jomā, komisijas loceklis; 

Voldemārs Petrušenkovs - struktūrvienības vadītājs, komisijas loceklis; 

Valentīna Stāmere - struktūrvienības vadītājs, komisijas loceklis; 

Rita Melne - struktūrvienības vadītājs, komisijas loceklis; 

Anastasija Antonova - saimniecības pārzine, komisijas loceklis; 

Broņislava Kovaļova - vecākā lietvede, komisijas sekretāre. 

8. Kandidātiem vai pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

8.1.Aizpildīts Konkursa dalības pieteikums (Pielikums Nr. 1).  

8.2.Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas izsniegta 

izziņa par Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību 

reģistrējošā iestādē ārvalstīs (ja attiecināms) un Pretendenta pārstāvības tiesībām. 

8.3.Atļaujas, licences vai sertifikāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja 

nepieciešams). 

8.4.Informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm ne vairāk kā divos iepriekšējos 

gados, norādot summas, līguma izpildes laiku un saņēmējus (publiskas vai privātas 

personas). 

8.5. Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt 
piedāvājumu un/vai iepirkuma līgumu, ja persona, kas paraksta piedāvājuma 

dokumentus, nav norādīta 4.2.5. apakšpunktā minētājā izziņā vai LR Uzņēmumu 

reģistra datos. 

9. Piedāvājuma izvēles kritērijs:   piedāvājums ar viszemāko cenu  

 

10. Piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam: 

    29.05.2014  

11. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, 

kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 

 

Npk 

Pretendents (juridiskai personai 

- nosaukums, fiziskai personai - 

vārds, uzvārds) 

Iepirkuma daļas Nr. Piedāvājuma cena   

(EUR bez PVN) 

1. SIA „NOMIS” 3 53700.00 

4 17000.00 

2. AS „Ludzas 

Mežrūpniecības 

saimniecība” 

1 35880.00 

2 12600.00 

3 47940.00 
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12. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

   2014.gada 29. maijā, plkst. 11.00, pēc adreses Austrumlatgales 

Profesionālā vidusskola, Jupatovkas iela 22, Rēzekne, 202. kabinets  

13. Pretendenti, ar kuriem nolemts slēgt iepirkuma līgumu: 

Iepirkuma daļa, Nr., nosaukums Pretendenta piedāvātā cena EUR 

bez PVN 

SIA „NOMIS” AS „Ludzas 

Mežrūpniecības 

saimniecība” 

1.Iepirkuma daļa – Kurināmās malkas piegāde 

2014./2015. gada apkures sezonai, Kalnu iela 4, Zilupē 
Zilupes novadā LV-5751 

- 35880,00 

2.Iepirkuma daļa – Kurināmās malkas piegāde 

2014./2015. gada apkures sezonai Kultūras laukumā 1, 

Viļāni, Viļānu novads, LV-4650 
- 12600,00 

3.Iepirkuma daļa – Kurināmās šķeldas piegāde 

2014./2015. gada apkures sezonai Bērzu alejā 2, 

Lūznavā, Rēzeknes novadā LV-4627 

- 47940,00 

4.Iepirkuma daļa –Zāģu skaidu piegāde 2014./2015. 

gada apkures sezonai Bērzu alejā 2, Lūznavā, 
Rēzeknes novadā LV-4627 

17000,00 - 

13. Personu nosaukumi, kuras ir atlasītas saskaņā ar kandidātu atlases noteikumiem un uzaicinātas 

iesniegt piedāvājumus, kā arī attiecīgo lēmumu pamatojums:  nav vērtēts  

14. Informācija (ja tā ir zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais 

piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem:    nav   

15. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem kandidātiem vai pretendentiem, kā arī par iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem:    _______nav___________ 

16. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu nepārtraukt iepirkuma procedūru, saskaņā 
ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk PIL) 56.panta septīto daļu:  

Lai pārliecinātos par pretendentu spēju uzņemties līguma saistības tika noteiktas kvalifikācijas 

atlases prasības, kas norādītas ziņojuma 8.punktā, ir samērīgas un izpildāmas. Veicot tirgus 

izpēti, tika secināts, ka minētās kvalifikācijas prasības, kā arī, ņemot vērā iepriekšējā perioda 

kurināmā piegādes iepirkumu un citu pasūtītāju iepirkumus ir secināms, ka kurināmās koksnes 

piegādi var nodrošināt arī citi piegādātāji, kas darbojas šajā nozarē, un kuri nav iesnieguši 

savus piedāvājumus ar atlases prasībām nesaistītu iemeslu dēļ.   

17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu: 

 nav neviens piedāvājums atzīts par nepamatoti lētu  

ja piemēro sarunu procedūru, — procedūras piemērošanas pamatojums saskaņā  

 

Iepirkuma komisijas vadītājs  ____________ Līga Murāne 


