
 

 

Kārsavas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas  

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTIEM 

 

Kārsavas novadā, Kārsavā                      2019.gada 06.martā 

I.   INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU 
Pasūtītājs: Kārsavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000017398, Vienības iela 

53, Kārsava, Kārsavas novads, LV – 5717. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: KNP 2019/5 

Iepirkuma procedūras veids:  PIL 9.panta  kārtībā 

Iepirkuma nosaukums: 
Konteinera tipa katlumājas ar automatizētu granulu apkures 

katlu kompleksa piegāde un montāža un apkures sistēmas 

pārbūve Mežvidu pamatskolā 

Paziņojums publicēts IUB mājaslapā: 14.02.2019. 

Iepirkumu komisijas izveidošanas datums:  Kārsavas novada pašvaldības domes  2013.gada 25.jūlija  lēmumu 

Nr.9, protokols Nr.10,  lēmums Nr.9;  2014.gada 23.janvāra 

protokols Nr.1, lēmums Nr.7. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums,  ņemot vērā tikai cenu. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  25.02.2019. , pl.13.45 

II.  INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM 

 SIA „AJZ Serviss” 73051,97 

Piedāvājuma kopējā summa pēc 

labošanas 

73039,50 

 SIA „Sanart” 94976,70 

Pieteikumu atvēršanas vieta, 

datums, laiks: 

 

Kārsavas novada pašvaldība, 25.02.2019., pl.13.45 

III.  INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU 

Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu/līgumcena: 

SIA „AJZ Serviss” - reģ.nr.40103166961,  adrese: 

Pērkona iela 2, Sigulda, e-pasts: andris@4collas.lv 
73039,50 

  

Noraidītie pretendenti : Nav. 

IV. LĒMUMS 

Lēmums:  Līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Konteinera tipa 

katlumājas ar automatizētu granulu apkures katlu kompleksa 

piegāde un montāža un apkures sistēmas pārbūve Mežvidu 

pamatskolā” piešķirt  SIA „AJZ Serviss” - 

reģ.nr.40103166961,  adrese: Pērkona iela 2, Sigulda, e-pasts: 

andris@4collas.lv ,   kā pretendentam ar saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu,  ņemot vērā tikai cenu, par 

paredzamo līgumsummu – 73039,50  EUR bez PVN.  

Saistītie protokoli:  11.02.2019. protokols Nr.5/1 

25.02.2019. piedāvājumu atvēršanas protokols Nr.5/2 

28.02.2019. protokols Nr.5/3 

04.03.2019. protokols Nr.5/4 

06.03.2019. protokols Nr.5/5 

V. LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība: Saskaņā ar PIL 9. panta 23.daļu pretendents, kurš iesniedzis 
piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un 
kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo 
tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu 
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma 
saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu 
var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas 
Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana 
neaptur tā darbību. 

Kārsavas novada pašvaldības domes  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja      Inese Nagle 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 
 

Rudzīte  65781393 
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