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LATVIJAS REPUBLIKA 

OZOLNIEKU NOVADS 

 

OZOLNIEKU NOVADA DOME 

IEPIRKUMU UN IZSOĻU KOMISIJA  

Reģ. Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku novads, Ozolnieku pagasts, LV 3018  

Tālr.63084708, fakss 63050868, e-pasts: svetlana.krumina@ozolnieki.lv, www.ozolnieki.lv 

_____________________________________________________________________ 

 Ozolnieku novadā Ozolnieku pagastā 

 

Sēdes protokols Nr. 257/2018  

 

Ozolnieku novada Ozolniekos 2018.gada 2. oktobrī plkst. 15:00  

 

1. Pasūtītājs: Ozolnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90001623310, Stadiona iela 10, Ozolnieku 

novads, Ozolnieku pagasts, LV – 3018. 

2. Iepirkums: “Drukas pakalpojumi” ID. Nr. OND 2018/34 

3. Publikācija: Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv, un Pasūtītāja mājas lapā: 

www.ozolnieki.lv 2018.gada. 2. augustā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu. 

4. Iepirkuma un izsoļu komisijas sastāvs (turpmāk –Komisija) un izveidošanas pamatojums: Komisijas 

priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, Komisijas locekļi: Santa Bērziņa Jana Vilciņa, kas darbojas saskaņā ar 

2017.gada 11.jūlija domes lēmumu Nr. 10, 2017.gada 14.decembra domes lēmumu Nr.5, 2018.gada 

08.februāra Ozolnieku novada domes lēmumu Nr.22 un 2018.gada 17.maija domes lēmumu Nr.14; 

5. Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts Drukas pakalpojumu Ozolnieku pašvaldības vajadzībām saskaņā 

ar 3. pielikuma “Tehniskais un finanšu piedāvājums” prasībām. 

6. Komisija veic piedāvājumu izskatīšanu un vērtēšanu šādā secībā: 

1) piedāvājuma noformējuma pārbaude; 

2) pretendenta atbilstība kvalifikācijas prasībām; 

3) piedāvājuma atbilstība tehniskā piedāvājuma prasībām; 

4) finanšu piedāvājuma izvērtēšana. 

7. Piedāvājuma atvēršanā un izskatīšanā klātesošo Komisijas locekļu vārds, uzvārds un amats: Komisijas 

priekšsēdētāja Svetlana Krūmiņa, Komisijas locekļi: Jana Vilciņa, Santa Bērziņa, Ilona Butkus. 

8. Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus (piedāvājumu iesniegšanas secībā):  

Nr. p.k. Pretendents, Reģ. Nr. Piedāvājumu iesniegšanas laiks 

1. SIA “S-Print Baltic”, reģ.nr. 40103288372 08.08.2018., plkst.08:40 

2. SIA “ ULMA” , reģ.nr.40103115607 09.08.2018., plkst.08:40 

3. SIA “Zelta Rudens Printing” , reģ.nr.40103645998 10.08.2018., plkst.11:40 

4. SIA “IBC Print Baltic” , reģ.nr. 40103766505 10.08.2018., plkst.12:05 

5. SIA “VEITERS KORPORĀCIJA” , reģ.nr. 40003687196 13.08.2018., plkst.08:05 

6. MC print SIA, reģ.nr. 40103454734 13.08.2018., plkst.08:10 

9. Iepirkuma komisijas vērtējums un lēmums:  
Komisija sāk iesniegušo pretendentu piedāvājumu vērtēšanu. 

Komisija, veicot visu pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi konstatē, ka visu pretendentu 

piedāvājumi ir noformēti atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām. Komisija nolemj turpināt vērtēt visus 

iesniegtos piedāvājumus nākamajā posmā. 

Komisija, veic izvirzīto kvalifikācijas prasību pārbaudi visiem pretendentiem. Komisija, pārbaudot 

informāciju publiski pieejamā datu bāzē www.lursoft.lv, un izskatot piedāvājumā iekļautos dokumentus 

konstatē, ka visi pretendenti ir iesnieguši nolikumā norādītos iesniedzamos dokumentus, kurus izvērtējot 

komisija ir pārliecinājusies, ka iepriekšminētie pretendenti ir atbilstoši nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas 

prasībām. Komisija nolemj turpināt vērtēt visu pretendentu piedāvājumus nākamajā posmā. 

Komisija veic pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, pārbaudot 

iesniegtos tehniskos piedāvājumus un tam pievienotos dokumentus. Komisija konstatē, ka visu pretendentu 

tehniskie piedāvājumi atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Komisija nolemj turpināt vērtēt 

visu pretendentu piedāvājumus nākamajā posmā. 

http://www.lursoft.lv/
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Iepirkuma komisija, veicot noformējuma, kvalifikācijas un tehniskā piedāvājuma prasībām atbilstošo 

pretendentu  finanšu piedāvājuma vērtēšanu secina, ka pretendenti finanšu piedāvājumā ir piedāvājuši šādas 

cenas: 

Nr. p.k. 
Pretendenta nosaukums 

Piedāvātā cena EUR bez 

PVN 

1.  SIA “S-Print Baltic”, reģ.nr. 40103288372 10 786,57 

2.  SIA “ ULMA” , reģ.nr.40103115607 14 564,25 

3.  SIA “Zelta Rudens Printing” , reģ.nr.40103645998 14 590,45 

4.  SIA “IBC Print Baltic” , reģ.nr. 40103766505 10 134,25 

5.  SIA “VEITERS KORPORĀCIJA” , reģ.nr. 40003687196 13 081,65 

6.  MC print SIA, reģ.nr. 40103454734 15 991,48 

 

Komisija konstatē, ka atbilstoši nolikuma 6.8. punktam līguma slēgšanas tiesības iepirkumā būtu 

piešķiramas visām nolikuma prasībām atbilstošā  piedāvājuma ar viszemāko cenu iesniedzējam " IBC Print 

Baltic " SIA ar iesniegto cenu EUR 10 134,25 bez PVN.   

Lai pārliecinātos, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta 8.daļas izslēgšanas 

nosacījumi, Komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajai daļai publiski pieejamās datu 

bāzēs ir pārbaudījusi pretendentu - "IBC Print Baltic" SIA, un konstatējusi, ka nav pasludināts pretendenta 

maksātnespējas process, nav apturēta tā saimnieciskā darbība, kā arī pretendentam ne piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (13.08.2018.), ne lēmuma pieņemšanas dienā (02.10.2018) nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro (e-

izziņas pielikumā). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Iepirkuma komisija vienbalsīgi (četrām balsīm “ par”) nolemj: 

1. par uzvarētāju iepirkumā atzīt visām nolikuma prasībām atbilstošā viszemākās cenas 

piedāvājuma iesniedzēju "IBC Print Baltic" SIA un piešķirt tam iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesības; 

2. uzdot Iepirkumu komisijas priekšsēdētājai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā 

informēt pretendentus par šī iepirkuma rezultātiem, un nodrošināt nepieciešamās 

informācijas paziņošanu IUB un publicēšanu pasūtītāja mājas lapā. 

 

Komisijas sēde tiek slēgta 2018. gada 2.oktobrī plkst. 16:00. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja   ____________________    S. Krūmiņa 

 

 

Iepirkumu komisijas locekle     _____________________     J. Vilciņa 

 

 

Iepirkumu komisijas locekle     _____________________     S. Bērziņa 

 

 

Iepirkumu komisijas locekle     _____________________     I. Butkus 


