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Iepirkuma procedūras “Stabu koksnes iegāde" (Id. Nr.IPR - 64559) 

Ziņojums 

 

sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu.  

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma 

identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, 

līguma priekšmets:  

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”.  

1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160.  

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-64559, IUB Sadales tīkls 2020/13.  

1.4. Iepirkuma procedūras veids: Slēgts konkurss.  

1.5. Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likuma 13.panta sestā daļa.  

1.6. Līguma priekšmets: stabu koksnes piegāde AS “Sadales tīkls”. 

1.7. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 iepirkuma daļās: 

2.daļa - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde; 

3.daļa - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde; 

4.daļa - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde. 
 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē:  

2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 

2020.gada 25.decembrī;  

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2020.gada 

28.decembrī.  

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 

procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  

3.1. Zane Skulte, Juris Spalva, Mārīte Virbale, Zane Baumgartena, Iveta Ķēniņa-

Brūkle, Mārtiņš Leimanis. 

 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2020.gada 9.oktobra Rīkojums 

Nr.260 “Par komisijas izveidošanu iepirkumu procedūrai par stabu koksnes iegādi”. 

 

4. Piedāvājumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  

4.1.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 4.februāra plkst.13:00. 

 

5. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās 

cenas vai izmaksas:  

Pretendents 

Cena, 

EUR/m3 
Piedāvātais 

daudzums, m3 
Iegādes 

apjoms, m3 
Summa, EUR bez 

PVN 

12 m, plānotais iegādes apjoms 9700 m3 

SIA "Mārtiņš"  169,00 525 525 88 725,00 

SIA "PATA"  138,00 2 000 2 000 276 000,00 

SIA "ALRA" 150,00 1000 1000 150 000,00 

Summa kopā 12 m stabu iegādei 514 725,00 

13 m, plānotais iegādes apjoms 7 600 m3 

https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/stabu%20koksnes%20ieg%C4%81de/pc/Sadales%20t%C4%ABkls%202020%7B%7C%7D13/
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SIA "Mārtiņš"  125,00 280 280 35 000,00 

SIA "PATA"  148,00 2 520 2 520 372 960,00 

SIA "ALRA" 150,00 3 000 3 000 450 000,00 

Summa kopā 13 m stabu iegādei 857 960,00 

14 m, plānotais iegādes apjoms 2700 m3 

SIA "PATA"  158,00 2 000 1 700 268 600,00 

SIA "ALRA" 155,00 1 000 1000 155 000,00 

Summa kopā 14 m stabu iegādei 423 600,00 

 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti 

www.eis.gov.lv, 2021.gada 4.februāra plkst.13:00.  

 

7. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un 

pamatojums piedāvājuma izvēlei:  

7.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: 

2.daļa - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde - SIA "PATA" ; 

3.daļa -13 m garas priedes stabu koksnes piegāde - SIA "Mārtiņš" ; 

4.daļā -14 m garas priedes stabu koksnes piegāde - SIA "ALRA". 

Par nākošo zemākās cenas iesniedzēju tika atzīts: 

2.daļa - 12 m garas priedes stabu koksnes piegāde - SIA "ALRA" un SIA "Mārtiņš" ; 

3.daļa - 13 m garas priedes stabu koksnes piegāde - SIA "PATA" un SIA "ALRA". 

4.daļa - 14 m garas priedes stabu koksnes piegāde - SIA "PATA". 
 

7.2. Pamatojums piedāvājuma izvēlei:  

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu piedāvājuma izvēles kritērijs katrai 

iepirkuma daļai ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā cenu. Par 

uzvarētāju katrā iepirkumu daļā tiks atzīts atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. 

Ja uzvarētājs nevarēs nodrošināt konkrētās iepirkumu daļas visu apjoma piegādi, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlēsies daļas nākamo (-os) zemākās cenas 

piedāvājumu (-us), lai nodrošinātu pilnu katras daļas iegādes apjoma iegādi. 

 

8. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi: nav attiecināms. 

 

9. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru 

iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: nav attiecināms. 

 

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai ja piedāvājumu 

iesniedzis tikai viens piegādātājs: nav attiecināms 

 

11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt 

vai izbeigt iepirkuma procedūru: nav attiecināms. 

 

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi 

piedāvājumu par nepamatoti lētu: neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti 

lētu. 
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13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai 

izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: piedāvājumu iesniegšanai tika 

izmantotas elektroniskās informācijas sistēmas: nav attiecināms. 

 

14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu 

konflikti nav konstatēti. 

 


