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Iepirkuma procedūras atklāts konkurss „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas 
novada administratīvajā teritorijā”, id.Nr. SNP/2013/20, piedāvājumu izvērtēšana 

 
Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) slēgtā sēdē 

izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus atklātam konkursam „Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana Skrundas novada administratīvajā teritorijā” ar identifikācijas Nr. 
SNP/2013/20 atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 50. panta 1 daļai.  

 

Komisija, pārbaudot SIA „Vides pakalpojumu grupa”, SIA „L&T” un personu 
apvienības SIA „EKO Kurzeme” un SIA „Eco Baltia vide” piedāvājumu noformējuma un 
sastāva atbilstību nolikuma prasībām, kā arī pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, 
konstatē:  

1. Pārbaudot Pretendentus SIA „Vides pakalpojumu grupa”, SIA „L&T” un personu 
apvienības SIA „EKO Kurzeme” un SIA „Eco Baltia vide” publiskās datu bāzēs 
(Valsts ieņēmumu dienesta administrētā Nodokļu parādnieku datu bāzē, Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra administrētajā Maksātnespējas reģistrā, kā arī Valsts 
darba inspekcijas izziņā) tika secināts, ka uz Pretendentiem nav attiecināmi 
izslēdzošie nosacījumi, kas noteikti likuma 39. panta pirmajā daļā. 

2. Uz Pretendenta personu apvienības SIA „EKO Kurzeme” un SIA „Eco Baltia vide” 
pieteikuma aploksnes norādīta personu apvienība, ko veido SIA „EKO KURZEME” 
un SIA „EKO RĪGA”.   

3. 10.09.2013. Pretendentam SIA „EKO Kurzeme” un SIA „Eco Baltia vide” nosūtīts 
pieprasījums Nr. 2-4-10.2/50 paskaidrot un precizēt situāciju, ka uz piedāvājuma 
aploksnes norādīta personu apvienība SIA „EKO Kurzeme” un SIA „EKO RĪGA”, 
bet piedāvājumu iesniegusi personu apvienība, ko veido SIA „EKO Kurzeme” un 
SIA „Eco Baltia vide”.  

4. 11.09.2013. Komisija saņēma SIA „EKO Kurzeme” vēstuli Nr.1-3/58, kurā skaidrots, 
ka situācija radusies pārrakstīšanās dēļ. Iepriekšējos iepirkumos par atkritumu 
apsaimniekošanu Skrundas novada administratīvajā teritorijā SIA „EKO Kurzeme” 
kā personu apvienība piedalījusies kopā ar SIA „EKO RĪGA”, kura šā gada 27.martā 
reorganizācijas rezultātā kļuva par SIA „Eco Baltia vide”; 



 

5. Pārbaudot Pretendenta personu apvienības SIA „EKO Kurzeme” un SIA „Eco Baltia 
vide” iesniegtos dokumentus, konstatēts, ka iesniegta LR Uzņēmuma reģistra 
27.03.2013. lēmuma Nr.6-12/45067 kopija par reorganizāciju- apvienošanu, 
pievienojot komercsabiedrībai SIA „Eco Baltia vide” komercsabiedrību SIA 
„KURZEMES AINAVA” un SIA „EKO RĪGA”. 

6. Komisija uzskata, ka konstatētā nepilnība ir nebūtiska. 

7. Pretendentu personu apvienības SIA „EKO Kurzeme” un SIA „Eco Baltia vide”, SIA 
„Vides pakalpojumu grupa” un SIA „L&L” iesniegtie piedāvājumi atbilst 
dokumentācijas noformēšanas un kvalifikācijas prasībām, kas atspoguļots Pielikumā 
Nr.1. 

  

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolemj:  

8. Slēgt iepirkuma līgumus ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām prasībām un 
ir ar viszemāko cenu- personu apvienību SIA „EKO Kurzeme” un SIA „Eco Baltia 
vide” ar līgumcenu LVL 127 710,00 (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši septiņi 
simti desmit lati un 00 santīmi), bez PVN. 

9. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrai daļai, nosūtīt Pretendentiem 
paziņojumu par Komisijas pieņemto lēmumu. 

10. Paziņojumu par iepirkumu procedūras rezultātiem saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likuma 27.panta pirmo daļu, publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.  

11.  Iesniegumu par Publisko iepirkumu likuma 83. panta pirmajā daļā minētajiem 
pārkāpumiem (izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus) Iepirkumu 
uzraudzības birojam var iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 
noslēgšanai šādos termiņos: 
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā 
informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu 
elektronisko parakstu, vai nodota personiski; 
2) 15 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 32.pantā vai 79.panta sestajā daļā minētā 
informācija nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu; 
3) 10 dienu laikā pēc dienas, kad šā likuma 27.1 panta pirmajā daļā minētais 
paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru 
kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka. 

 
 
 
Komisijas priekšsēdētājs: /paraksts/ Guntis Putniņš 
Komisijas locekļi:  /paraksts/  Ēriks Paculs 
    /paraksts/ Benita Lielāmere 
    /paraksts/ Andris Vilnis Sadovskis     

/paraksts/  Dace Buķele       
/paraksts/  Kaspars Dzenis 


	SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

