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Informācija par iepirkumu 

 
Iepirkuma identifikācijas Nr. „ĒNP 2014/8” 
Pasūtītājs – ĒrgĜu novada pašvaldība 
Iepirkuma nosaukums – Virtuves aprīkojuma un inventāra piegāde un uzstādīšana 
pirmskolas izglītības iestādei „Pienenīte”  
Iepirkuma metode – Iepirkums saskaĦā ar Publiskā iepirkuma likuma 82 pantu. 
Iepirkuma komisijas sastāvs -  
Komisijas priekšsēdētājs –Māris Grīnbergs – ĒrgĜu novada pašvaldības izpilddirektors, 
Komisijas locekĜi – Antons Zlaugotnis –ĒrgĜu novada pašvaldības būvinspektors, 
                           Agita Opincāne – ĒrgĜu novada Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja 
  Liena KārkliĦa - ĒrgĜu novada Sausnejas pagasta pārvaldes vadītāja 
Sekretāre - Ilze Daugiallo – ĒrgĜu novada pašvaldības iepirkuma speciāliste 
 
Komisijas izveidošanas pamats – 2013. g. 25.jūlija ĒrgĜu novada domes sēdes protokols 
Nr. 11 .6.§  
Līguma priekšmets un īss apraksts – Iepirkuma priekšmets „Virtuves aprīkojuma un 
inventāra piegāde un uzstādīšana pirmskolas izglītības iestādei „Pienenīte””  
Piedāvājumu izvēles kritēriji – atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu 
Iepirkums izziĦots interneta tīklā – 17.07.2014. 
Piedāvājuma izsniegšanas vieta un termiĦš – ĒrgĜu novada dome, Rīgas iela 10, ĒrgĜi, 
ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840, 04.08.2014., plkst.11:00. 
Piedāvājuma derīguma termiĦš – 30 dienas 
Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks - ĒrgĜu novada dome, Rīgas iela 10, 
ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840, 04.08.2014., plkst.11:00. 
   

 
Lemjošās daĜas kopsavilkums. 

 
 Iepirkumam „Virtuves aprīkojuma un inventāra piegāde un uzstādīšana pirmskolas 
izglītības iestādei „Pienenīte”” piedāvājumus iesnieguši četri pretendenti: 
 



 
 

Nr.
p.k 

Pretendenta nosaukums Piedāvājuma summa 
EUR bez PVN  

1. SIA „ROLVIKS” 6920,77 
2. SIA „Prof Rostuls” 6179,00 
3. SIA „Inkomercs K” 7420,04 

4. SIA „UNIS Ko” 7047,74 

 
 Pretendentu SIA „Prof Rostuls” un SIA „Inkomercs K” piedāvājumi neatbilst 
Tehniskās specifikācijas prasībām, kur piedāvāto preču īpašības nav vienādas vai labākas 
par nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajām preču minimālajām prasībām, tādejādi, 
pamatojoties uz Nolikuma 9.1 apakšpunktu, pretendentu SIA „Prof Rostuls” un SIA 
„Inkomercs K”  piedāvājumi tiek noraidīti.  
  
 Iepirkuma „Virtuves aprīkojuma un inventāra piegāde un uzstādīšana pirmskolas 
izglītības iestādei „Pienenīte”” iesniegtajos piedāvājumos aritmētiskās kĜūdas netika 
konstatētas. 
   
 Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumam „Virtuves aprīkojuma un inventāra 
piegāde un uzstādīšana pirmskolas izglītības iestādei „Pienenīte”” iepirkumu komisija 
atklāti balsojot ar 4 balsīm PAR, PRET nav, ATTURAS nav, pieĦem lēmumu: 
- atzīt par atbilstošu un slēgt līgumu ar SIA „ROLVIKS” reă.Nr. 40003428523, Zemitāna 
iela 6, Rīga, LV-1012 par piedāvājumu iepirkumam „Virtuves aprīkojuma un inventāra 
piegāde un uzstādīšana pirmskolas izglītības iestādei „Pienenīte”” ar zemāko cenu par 
kopējo summu EUR 6920,77(seši tūkstoši deviĦi simti divdesmit eiro 77 centi) bez PVN . 
 
 SaskaĦā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 18.daĜu, iepirkumu komisijas 
pieĦemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
   
  
Komisijas priekšsēdētājs      M.Grīnbergs 
 
 
Daugiallo 64871299 


