
 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE 

Reģ. Nr. 90000073569, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5470, tālr. 654 39238, fakss  654 39238,                   

e-pasts: parvalde@skrudaliena.lv ,  www..skrudaliena..lv 
 

IEPIRKUMA KOMISIJAS  

SĒDES PROTOKOLS 

2016. gada  18.februārī                   Nr. 7 

Daugavpils novada 

Skrudalienas pagastā 

 

Sēde sasaukta pulksten 11.00 

Sēde atklāta pulksten 11.00 

 

Pasūtītājs:  

Skrudalienas pagasta pārvalde , reģ. Nr. 90000073569, Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas 

pagasts, Daugavpils novads 

 

Iepirkuma komisija:  

Izveidota ar Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītājas 2014.gada 6.maija rīkojumu Nr. 69 

sastāvā: 

komisijas priekšsēdētaja – Inese Gasparoviča- Skrudalienas pagasta pārvaldes projekta vadītāja; 

komisijas locekļi -  Kazimirs Hrapans  - Skrudalienas pagasta pārvaldes komunālās nodaļas  

      vadītājs; 

   Jeļena Labonarska  - Skrudalienas pagasta pārvaldes galvenā  

         grāmatvede 

 

Komisijas sēdes darba kārtība:  

1.Piedāvājumu noformējuma pārbaude iepirkumam „Malku piegāde Skrudalienas pamatskolai” 

Iden.Nr. SkrudPP 2016/2. 

2 .Pretendentu izvēle.  

 

1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:  

Komisijas locekļi pārbaudīja iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 4.punktam un 

normatīvajos aktos noteiktajām noformēšanas prasībām .Iesniegto piedāvājumu saraksts  

Nr. 

p.k. 

Pretendenta  

nosaukums  

 

Piedāvājuma dokumentu 

apraksts  

Eksemplāru 

skaits 

Atzīme par 

dokumentu 

noformējuma 

atbilstību 

4.punkta 

prasībām  

1. SIA „Augstkalnu 

druvas” 

Piedāvājuma dokumenti 

uz 1lp. 

Viens 

oriģināls  

Atbilst  

mailto:parvalde@skrudaliena.lv


2. Aivars Šablinskis Piedāvājuma dokumenti 

uz 1lp. 

Viens 

oriģināls 

Atbilst 

 

Komisija vienbalsīgi nolēma, ka pretendenta piedāvājuma noformējums atbilst iepirkuma 

nolikuma izvirzītajām prasībām.  

 

2. Pretendentu atlases dokumentu un tehnisko specifikāciju pārbaude, pretendentu atlase, 

un pretendenta izvēle:  

Komisijas locekļi veica pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaudi, pretendentu atlasi un 

pretendenta izvēli atbilstoši nolikumā noteiktajā kārtībā. Pretendentu atlases laikā komisija 

noskaidroja pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes 

prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību 

katrai iepirkuma nolikumā izvirzītajai prasībai. Pretendentu atlases laikā komisija pārbaudīja vai 

pretendents ir iesniedzis visus nolikumā  pieprasītos dokumentus.  

2016.gada  18.februārī  elektronisko iepirkumu sistēmā tika pieprasīta izziņa par katru 

Pretendentu, lai, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta 7.daļas nosacījumiem, 

pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā. 

 

Komisija balsojot pieņēma lēmumu, ka, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta 5.daļas 

nosacījumiem,  neviens pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā. Lēmums tika pieņemts 

vienbalsīgi. 

 

Komisija, balsojot, pieņēma lēmumu, ka pretendenta SIA „Augstkalnu druvas” ,Reģ. 

Nr.51503033631 ,  „Skaista”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, piedāvājuma 

iepirkumam iesniegtie atlases dokumenti atbilst konkursa nolikuma prasībām. Lēmums tika 

pieņemts vienbalsīgi. 

  

Komisija, balsojot, pieņēma lēmumu, ka pretendenta AIVARA ŠABLINSKA  ,personas kods 

281269-10216, deklarēta dzīvesvieta m.”Cinīši”, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, 

piedāvājuma iepirkumam iesniegtie atlases dokumenti atbilst konkursa nolikuma prasībām. 

Lēmums tika pieņemts vienbalsīgi. 

 

No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un tehniskajām specifikācijām, iepirkuma 

komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendenti , ar kuriem nolemts slēgt līgumu 

par malkas piegādi Skrudalienas pamatskolai,  iepirkuma identifikācijas Nr. SkrudPP 2016/ 2: 

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

 numurs, adrese, fakss 

Apjoms 

 

Piedāvājuma cena  

EUR  

( bez PVN)  

Summa bez 

PVN, euro 

 

 

SIA „Augstkalnu druvas”  

Reģ. Nr. 51503033631 

100 16,529   par 1 m
3 

  1 653,00 

Aivars Šablinskis 100 20,00 par 1 1 m
3
 2 000,00 

 

Sēdes beigu laiks plkst. 12.00 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:     I.Gasparoviča  

 

Iepirkuma komisijas locekļi:      J.Labonarska 

 

K..Hrapans  

Protokolēja :        I.Alehina 


