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1. PASŪTĪTĀJS – Salacgrīvas novada dome, reģ.Nr.90000059796 

ADRESE – Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV-4033 

2. Iepirkuma priekšmets – Iepirkuma priekšmets – Kokskaidu granulu piegāde 

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – 115 t kokskaidu granulu piegāde Ainažu katlu mājām 

Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – 60 t kokskaidu granulu piegāde Svētciema katlu mājai 

Iepirkuma priekšmeta 3.daļa – 55 t kokskaidu granulu piegāde Korģenes katlu mājai 

Iepirkuma priekšmeta 4.daļa – 40 t kokskaidu granulu piegāde Liepupes pagasta pārvaldes katlu 

mājai 

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. – SND 2018/41 

4. Iepirkuma veids – saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu 

– atklāts konkurss 

5. Paziņojums par līgumu publicēts internetā www.IUB.gov.lv – 11.09.2018., 

paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija – 20.09.2018. 

6. Iepirkuma komisija izveidota un apstiprināta ar Salacgrīvas novada domes ar 

Salacgrīvas novada domes 2017.gada 16.jūnija lēmumu Nr.216 (protokols Nr.9; 11.§), 

grozījumi veikti ar Salacgrīvas novada domes 2018.gada 18.aprīļa lēmumu Nr.142 

(protokols Nr.4; 26.§) 

Komisijas priekšsēdētājs – Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Andris Zunde, Salacgrīvas novada domes izpilddirektors 

komisijas locekļi: Jānis Cīrulis, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

attīstības jautājumos 

Dita Lejniece, Salacgrīvas novada domes padomniece juridiskajos 

jautājumos 

Ilze Bendrāte, Salacgrīvas novada domes finanšu nodaļas vadītāja 

 Sarma Kacara, Salacgrīvas novada domes projektu vadītāja 

 Ilona Jēkabsone, Ainažu pilsētas pārvaldniece 

  

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir:  

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst 

Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai. 

8. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 8.oktobris plkst.11:00  

 

http://www.iub.gov.lv/


 

9. Iesniegtie piedāvājumi: 

Daļa Nr.1 – 115 t kokskaidu granulu piegāde Ainažu katlu mājām 

Pretendenta 

nosaukums 
Iesniegšanas veids, datums un laiks Piedāvātā cena (EUR bez PVN) 

SIA „Latgales 

Granulas” 
Iesniegts EIS e-konkursu sistēmā 

05.10.2018. plkst.14:29 
25875 

SIA “VĀRPAS-1” 
Iesniegts EIS e-konkursu sistēmā 

08.10.2018. plkst.09:54 
21160 

Daļa Nr.2 – 60 t kokskaidu granulu piegāde Svētciema katlu mājai 

Pretendenta 

nosaukums 
Iesniegšanas veids, datums un laiks Piedāvātā cena (EUR bez PVN) 

SIA „Latgales 

Granulas” 
Iesniegts EIS e-konkursu sistēmā 

05.10.2018. plkst.14:29 
13500 

SIA “VĀRPAS-1” 
Iesniegts EIS e-konkursu sistēmā 

08.10.2018. plkst.09:54 
11040 

Daļa Nr.3 – 55 t kokskaidu granulu piegāde Korģenes katlu mājai 

Pretendenta 

nosaukums 
Iesniegšanas veids, datums un laiks Piedāvātā cena (EUR bez PVN) 

SIA „Latgales 

Granulas” 

Iesniegts EIS e-konkursu sistēmā 

05.10.2018. plkst.14:29 
12375 

Daļa Nr.4 – 40 t kokskaidu granulu piegāde Liepupes pagasta pārvaldes katlu mājai 

Pretendenta 

nosaukums 
Iesniegšanas veids, datums un laiks Piedāvātā cena (EUR bez PVN) 

SIA „Latgales 

Granulas” 
Iesniegts EIS e-konkursu sistēmā 

05.10.2018. plkst.14:29 
9000 

SIA “VĀRPAS-1” 
Iesniegts EIS e-konkursu sistēmā 

08.10.2018. plkst.09:54 
7360 

10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Salacgrīvas novada dome Smilšu iela 9, Salacgrīva, 2018.gada 8.oktobris plkst.11:00  

11. Izslēgtie un/vai noraidītie pretendenti: 

SIA „VĀRPAS 1” neatbilst nolikuma 3.2.2.punkta atlases prasībām „Pretendents iepriekšējos 

3 gados veicis kokskaidu granulu piegādi vismaz 3 pasūtītājiem, kur katra līguma ietvaros 

piegādātas ne mazāk kā 190 tonnas kokskaidu granulas”. Iesniegtajā apliecinājumā norādīti 4 

līgumi par kokskaidu granulu piegādi – Valkas novada dome, apjoms 145 tonnas; Gulbenes 

novada dome, apjoms 159 tonnas, Beverīnas novada pašvaldība, apjoms 24 tonnas, Raunas 

novada dome, apjoms 50 tonnas. Tālākajā vērtēšanas procesā SIA „VĀRPAS-1” piedāvājums 

netiek vērtēts. 

12. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: 

12.1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – 115 t kokskaidu granulu piegāde Ainažu katlu 

mājām, slēgt līgumu ar SIA „Latgales Granulas”, reģ. Nr. 50003719281, juridiskā 

adrese „Aļņi 5”-11, Aļņi, Dekšāres pagasts, Viļānu novads, LV-4628 par summu (bez 

PVN) EUR 25875, jo piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu 

no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai. 

12.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļā – 60 t kokskaidu granulu piegāde Svētciema katlu 

mājai, slēgt līgumu ar SIA „Latgales Granulas”, reģ. Nr. 50003719281, juridiskā 



adrese „Aļņi 5”-11, Aļņi, Dekšāres pagasts, Viļānu novads, LV-4628 par summu (bez 

PVN) EUR 13500, jo piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu 

no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai. 

12.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļā – 55 t kokskaidu granulu piegāde Korģenes katlu 

mājai, slēgt līgumu ar SIA „Latgales granulas”, reģ. Nr. 52403034911, juridiskā 

adrese „Aļņi 5”-11, Aļņi, Dekšāres pagasts, Viļānu novads, LV-4628 par summu (bez 

PVN) EUR 12375, jo piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais ar viszemāko cenu 

no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai. 

12.4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 40 t kokskaidu granulu piegāde Liepupes pagasta 

pārvaldes katlu mājai, slēgt līgumu ar SIA „Latgales granulas”, reģ. Nr. 

52403034911, juridiskā adrese „Aļņi 5”-11, Aļņi, Dekšāres pagasts, Viļānu novads, 

LV-4628 par summu (bez PVN) EUR 9000, jo piedāvājums ir saimnieciski 

visizdevīgākais ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma 

prasībām un tehniskajai specifikācijai 

 


