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I. Informācija par iepirkumu 
Pasūtītājs: Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

Iepirkuma komisijas izveidošanas 
pamatojums 

25.02.2015. Rīkojums Nr.01-05/23 „Par iepirkuma 
komisijas izveidošanu” 

Iepirkuma nosaukums „Malkas piegāde VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 
centrs” Ilgstošās sociālās aprūpes centra „Vecpiebalga” 
vajadzībām 2015./2016.gada apkures sezonai ” 
(id. Nr. RPNC/2015/6-inf.) 

Iepirkuma pamatojums PIL 8².pants 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts 
IUB 

09.03.2015. 

 
II. Informācija par pretendentiem 

Pretendenti, kas 
iesniedza 
piedāvājumus un 
piedāvātās cenas 
EUR bez PVN 

 
Nr.p.k. 

 
Pretendents 

Iesniegšanas 
datums, laiks 

Piedāvātā cena 

 
1. 

SIA „ELKAS” reģ. 
Nr.44103025738, V.Baloža  iela 
13a, Valmiera, LV-4201 

 
23.03.2015. 
plkst. 9:10 

27216.00 

2. SIA „RS WOOD”, reģ. 
Nr.45403041711, „Strautiņi” 
Liezēres pagasts, Madonas 
novads, LV-4884 

23.03.2015. 
plkst.9:55 

29141.00 

3. SIA „MEŽOGLES”, reģ. 
Nr.44103028077,  „Lejas-Dukuļi, 
Jaunpiebalgas pagasts, 
Jaunpiebalgas novads, LV-4125 

23.03.2015. 
plkst.9:58 

27209.00 

 4. SIA „EKOFOREST”, 
reģ.Nr.40103260118, Lāčplēša 
iela 145-3, Rīga, LV-1003 

23.03.2015. 
plkst.9:59 

10467.00 

 

 
 

 
III. Informācija par uzvarētāju 

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas 
tiesības 

SIA „MEŽOGLES”, Reģ. Nr.44103028077 
Tehniskais - finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 
noteiktajām prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto 
cenu bez  PVN. 

Uzvarētāja piedāvātā līgumcena  SIA „MEŽOGLES”, Reģ. Nr.44103028077 
ar kopējo līgumcenu  27 209.00 (divdesmit septiņi 
tūkstoši divi simti deviņi euro un 00 centi) bez 

Noraidītais 
pretendents un 
noraidīšanas 
iemesli 

1. SIA „EKOFOREST”, 
reģ.Nr.40103260118, 
Lāčplēša iela 145-3, Rīga, 
LV-1003 

Pamatojoties uz Nolikuma 2.3.punktu, kā arī tehnisko 

specifikāciju. Pretendents iesniedzis tikai daļu no 

paredzētā iepirkuma apjoma. Nolikumā nav paredzēta 

iepirkuma priekšmeta dalīšana daļās.  
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PVN. 
 

Informācija, ka uzvarētājs ir izraudzīts 
atbilstoši Likuma  8².panta 5.daļai 

1.1. 23.03.2015. E-izziņa (www.eis.gov.lv ) 
SērijaURA Nr.18989010-3049294, kas apliecina, 
ka pretendentam SIA „MEŽOGLES”  
reģ.Nr.44103028077 nav aktuāls maksātnespējas 
process, likvidācijas process un nav  apturēta vai 
pārtraukta  saimnieciskā darbība. 
1.2. 31.03.2015. VID izziņa Nr.40211, kas 
apliecina, ka nodokļu maksātājam SIA 
„MEŽOGLES” reģ.Nr.44103028077 nav nodokļu  
parādi,  kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

Lēmums Piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības: 
pretendentam SIA „MEŽOGLES”, 
reģ.Nr.44103028077 par malkas piegādi , saskaņā ar 
nolikuma izvirzītajām prasībām par kopējo summu 
27 209.00 (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti 
deviņi euro un 00 centi) bez PVN.  

Saistošie protokoli 09.03.2015.Iepirkuma sēdes protokols Nr.1; 
23.03.2015.Iepirkuma sēdes protokols Nr.2; 
14.04.2015.Iepirkuma sēdes protokols Nr.3. 

 

IV. Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība 
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.²panta 18.daļu, Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu 

iepirkumā , uz kuru attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.²panta  noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas 
tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 
 
 

Komisija priekšsēdētājs        A.Žukovskis 
 
 

 
 
 
 
 



 
 


