
 
 

Paziņojums par pieņemto lēmumu 
 

1. Pasūtītāja nosaukums: Ilūkstes novada pašvaldība. 

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447. 

Tālrunis: 654 47850 

 

2. Identifikācijas Nr.“INP 2013/9”. 

3.Iepirkuma priekšmets: “Saimniecības preču piegāde” , (CPV kods–39000000-2; 

33700000-7). 

 

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 23.10.2013.  

 

5. Saņemto piedāvājumu skaits: seši 

 

N.p.k. Pretendents 
Piedāvātā cena Ls  

bez PVN  

1. 
SIA “Egals”, reģ.Nr.40003447261, Slāvu iela 7, Rīga, LV-

1073 
1 732,00 

2. 
SIA “Merida-Latvija”, reģ.Nr.40003681850, Nautrēnu 

iela 12, Rīga, LV-1079 
1 321,40 

3. 
SIA “Prāna Ko”, reģ.Nr.40003277283, Zemaišu iela ½-24, 

Rīga, LV-1002 
1 389,06 

4. 
SIA firma “ANTARIS”, reģ.Nr.41503000412, Vidus iela 

32, Daugavpils, LV-5401 
2 274,85 

5. 
SIA “Junona A”, reģ.Nr.41503017777, Saules 13-3, 

Daugavpils, LV-5401 
1 347,34 

6. 
SIA “Hermess”, reģ.Nr.40003057181, Spoles iela 6-1, 

Rīga, LV-1058 
1 592,34 

 

 

6. Vērtēšanas kritēriji: nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. 

 

7.Saņemto piedāvājumu atbilstība nolikumam: 

 

7.1. Komisija nolēma izslēgt  SIA „Egals” no turpmākas dalības iepirkumā pamatojoties uz 

neatbilstību:  

- nolikuma 3.5.6 punktam, kurā noteikts, ka Pretendentam jāiesniedz “Vismaz 2 

(divas) pozitīvas atsauksmes par pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2010.–2013.) veiktajām 

saimniecības preču piegādēm, kas apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 3.4.1. 

punkta prasībām. Atsauksmes iesniedzamas par piegādēm, kas norādītas 

Pretendenta piedāvājumā iesniegtajā sarakstā (4.pielikums)“. Ņemot vērā iepriekš 

minēto un izvērtējot SIA “EGALS” iesniegto piedāvājumu, konstatēts, ka tikai SIA 

“Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” atsauksme atbilst Nolikuma 



prasībām, jo SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” nav norādīta Pretendenta 

piedāvājumā iesniegtajā sarakstā . 

- nolikuma 3.6.1. punktā norādītajām prasībām, Pretendenta tehniskais  piedāvājums 

neatbilst Nolikuma 3.pielikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai, jo Pretendents 

tehniskajā piedāvājumā 41. pozīcijā “Dezinficējošas hlora tabletes Biospot”  

norādīja  180 gab/iepak, bet jābūt  300 gab./iepak. 

Komisija nolēma izslēgt  SIA „ Merida-Latvija” no turpmākas dalības iepirkumā 

pamatojoties uz neatbilstību: 

- nolikuma 3.5.4. punktam, jo Pretendents nav iesniedzis peļņas vai zaudējumu 

aprēķina kopiju. 

Komisija nolēma izslēgt  SIA „ Junona A” no turpmākas dalības iepirkumā 

pamatojoties uz neatbilstību: 

- nolikuma 3.6.1. punktā norādītajām prasībām, Pretendenta tehniskais  piedāvājums 

neatbilst Nolikuma 3.pielikumā norādītajai Tehniskajai specifikācijai, jo Pretendents 

tehniskajā piedāvājumā 17. pozīcijā “Tualetes papīrs (loksnes izmērs 9,6x12,5 cm) 
ruļļa garums 20m”  norādīja ruļļa garumu 30m, bet jābūt  20m, 23. pozīcijā „ 
Krēmveida mazgāšanas līdzeklis. Paredzēts grīdu, sienu, virtuves, tualetes, 

atkritumvadu u.c. tīrīšanai. Dezinficējošs. Aromatizēts. Iepakojums 1 L” norādīja  

0,5 L, bet jābūt  1 L, 37. pozīcijā „ Trauku un saimniecības mazgāšanas sūklis. 

Paredzētas trauku mazgāšanai un izlietņu tīrīšanai, izmērs 45 x 80 x 25 mm, 

iepakojumā 10 gab.” norādīja  izmēru 50x80x25 mm, bet jābūt  45x80x25 mm, 55. 

pozīcijā       „ Salvetes, atvērtā veidā 17x17 cm, iepak. 2000 gab.” norādīja  iepak. 

700 gab, bet jābūt  iepak. 2000 gab, 56. pozīcijā „ Salvetes, atvērtā veidā 33 x 33 cm, 

krāsainas, iepak. 20 gab.” norādīja  iepak. 100 gab, bet jābūt  iepak. 20 gab, 57. 

pozīcijā „ Mazgāšanas līdzeklis linolejam, grīdām COMBIDUR (vai tā anologs) 10l” 

norādīja  5L, bet jābūt  10L, 58. pozīcijā „ Līmlenta logu aizlīmēšanai 50mm plata” 

norādīja  66 mm, bet jābūt  50mm. 

 

7.2.  SIA “Prāna Ko”, SIA firma “ANTARIS”, SIA “Hermess” iesniegtie piedāvājumi 

atbilst Nolikuma prasībām. 

 

8. Informācija par uzvarētāju: 

 

N.p.k. Pretendents 

Piedāvājuma cena (Ls) 

bez PVN 

 

1. 

 

SIA “Prāna Ko”, reģ.Nr.40003277283, 

Zemaišu iela ½-24, Rīga, LV-1002 
1 389,06 

 


