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2012.gada 28.novembris    Visām ieinteresētajām personām 
     

Informācija par iepirkumu 
 
Iepirkuma identifikācijas Nr. „ĒNP 2012/18” 
Pasūtītājs – ĒrgĜu novada pašvaldība 
Iepirkuma nosaukums – Sporta inventāra iegāde  
Iepirkuma metode – Iepirkums saskaĦā ar Publiskā iepirkuma likuma 81 pantu. 
Iepirkuma komisijas sastāvs -  
Komisijas priekšsēdētāja –  
Maiga Picka - ĒrgĜu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece, 
Komisijas locekĜi –  
Antons Zlaugotnis –ĒrgĜu būvvaldes vadītājs, būvinspektors, 
Liena KārkliĦa - ĒrgĜu novada Sausnejas pagasta pārvaldes vadītāja, 
Agita Opincāne – ĒrgĜu novada Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja. 
Sekretāre - Ilze Daugiallo – iepirkuma un informācijas speciāliste 
 
Komisijas izveidošanas pamats – 2009.g. 27.augusta ĒrgĜu novada domes sēdes 
protokols Nr. 12 .4.§  
Līguma priekšmets un īss apraksts – Iepirkuma priekšmets „Sporta inventāra 
iegāde ”.  
Piedāvājumu izvēles kritēriji – zemākā cena 
Piedāvājuma derīguma termiĦš – 60 dienas 
Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks - ĒrgĜu novada dome, Rīgas iela 
10, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840, 20.11.2012., plkst.11:00. 
   
Iepirkumam „Sporta inventāra iegāde” tika iesniegti 4 piedāvājumi: 
1. SIA „LĀSA-100” piedāvājums par LVL 2787,83 (divi tūkstoši septiĦi simti 
astoĦdesmit septiĦi lati 83 santīmi); 
2. SIA „Rantzows Sport” piedāvājums par LVL 4016,76 (četri tūkstoši sešpadsmit lati 
76 santīmi);  
3. SIA „Alx-KO” piedāvājums par LVL 4143,98 (četri tūkstoši viens simts četrdesmit 
trīs lati 98 santīmi); 
4. SIA „SPORT 2000 Latvija” piedāvājums par LVL 3494,16 (trīs tūkstoši četri simti 
deviĦdesmit četri lati 16 santīmi). 
  



 
 

 Neviens pretendents nav noraidīts kā neatbilstošs iepirkuma nolikumā un 
Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām. 
 

Lēmums 
 

 Izvērtējot iesniegto piedāvājumu iepirkumam „Sporta inventāra iegāde” ĒrgĜu 
novada mācību iestādēm darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 
papildinājuma 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes ""Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu 
sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem 
integrācijai izglītībā" ietvaros Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma projekta 
„Atbalsts jauniešu sociālās atstumtības mazināšanai ĒrgĜu novada izglītības iestādēs” 

realizācijai, iepirkumu komisija atklāti balsojot ar 4 balsīm PAR, PRET nav, 
ATTURAS nav, pieĦem lēmumu: 
 - atzīt kā atbilstošu iepirkumam „Sporta inventāra iegāde” iesniegto SIA „LĀSA-
100” piedāvājumu ar zemāko cenu un slēgt līgumu ar SIA „LĀSA-100”, reă. Nr. 
40103149247, Daugavpils iela 51, Rīga, par piedāvājuma summu LVL 2787,83 (divi 
tūkstoši septiĦi simti astoĦdesmit septiĦi lati 83 santīmi) bez PVN. 
  
 SaskaĦā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 13.daĜu, iepirkumu komisijas 
pieĦemto lēmumu viena mēneša laikā no tā saĦemšanas dienas var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.  
 
 
 
 
  
 
 
Komisijas priekšsēdētāja      M.Picka 
 
 
 
 
Daugiallo 64871299 

 
 
 

 


