
ATKLĀTĀ KONKURSA  

“ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA ALŪKSNES NOVADA TERITORIJĀ” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/11) 

Z I Ņ O J U M S 

Alūksnē, 2017. gada 8. augustā 

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes novada pašvaldība, 

reģ.Nr. LV90000018622. 

Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2017/11. 

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

Iepirkuma līguma priekšmets: Atkritumu apsaimniekošana Alūksnes novada teritorijā, 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt 1.pielikumu). 

CPV kods: 90511000-2 (atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi). 

Pakalpojuma izpildes vieta – Alūksnes novada administratīvā teritorijā. 

Līguma izpildes termiņš 84 (astoņdesmit četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

2. Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): netika 

publicēts. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 27.02.2017. 

Paziņojums par grozījumiem publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 24.03.2017., 

03.04.2017., 07.04.2017., 04.05.2017. 

3. Iepirkuma komisija izveidota ar Alūksnes novada domes 2013. gada 27. jūnija lēmumu 

Nr.266 (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 

Laimonis SĪPOLS – Alūksnes novada domes deputāts, ekonomists 

Iepirkuma komisijas locekļi: 

Arturs UPĪTS - Alūksnes novada pašvaldības jurists 

Evita ŅEDAIVODINA – Alūksnes novada pašvaldības ekonomiste 

Aivars SAUSAIS - Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris  

Jānis LIEPIŅŠ – elektrisko tīklu un sistēmu inženieris 

(Iepirkuma komisija šādā sastāvā darbojās līdz 2017. gada 30. jūnijam) 

Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumu Nr.205 (sēdes 

protokols Nr.10, 44.p). un Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA 

04.07.2017. rīkojumu Nr.ANP/1-6/17/218 izveidota Iepirkuma komisijas apakškomisija 

(turpmāk - Komisija) šādā sastāvā: 

Ingus BERKULIS – komisijas priekšsēdētājs/ Īpašuma nodaļas vadītājs 

Aiva EGLE – komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Juridiskās nodaļas vadītāja 

Viktorija AVOTA – komisijas locekle/ Kancelejas vadītāja 

Valentīna FEDOTOVA – komisijas locekle/ Grāmatvedības vadītāja 

Evita ŅEDAIVODINA – komisijas locekle/ Finanšu nodaļas vadītāja 

Arita PRIŽAVOITE – komisijas locekle/ Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja 

Komisijas protokolētāja pienākumus pilda: 

Ilona KALNIŅA - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists 

4. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Saskaņā ar nolikuma 1.47.punktu - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

Atlases dokumentus pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot šādas prasības: 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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1.47.1. Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai atklātā konkursā (saskaņā ar 

3.pielikumu).  

1.47.2. Pretendentam jāiekļauj piedāvājuma nodrošinājuma (saskaņā ar nolikuma 

2.pielikumā norādītām pamatprasībām) kopija. Dokumenta oriģinālu pievieno 

piedāvājumam kā atsevišķu dokumentu.  

1.47.3. Pretendentam jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma 

dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu 

caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma 

procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu 

personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī 

kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu 

apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas 

apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai 

personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 

amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

1.47.4. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska pakalpojuma līguma 

vērtības, pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos ir reģistrētas komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.  

1.47.4.1. Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs 

pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv; 

1.47.4.2. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz komercreģistra vai 

līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija. 

1.47.5. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja Pretendentam, 

personālsabiedrībai un personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz 

personu apvienība) tiek konstatēti PIL 39.1 panta pirmajā daļā uzskaitītie gadījumi 

(ievērojot PIL 39.¹ panta ceturtajā daļā noteiktos noilguma termiņus) un/vai 

attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska pakalpojuma līguma vērtības 

un/vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tiek konstatēti PIL 39.1panta pirmās 

daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi (ievērojot PIL 39.¹ panta ceturtajā 

daļā noteiktos noilguma termiņus).  

1.47.6. Pretendentam jābūt neatkarīgi no konkurentiem izstrādātam piedāvājumam. 

Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu, 

atbilstoši nolikuma 4.pielikumam.  

1.47.7. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

1.47.7.1. Prasība: Pretendentam jānodrošina Valsts vides dienesta (turpmāk tekstā – 

VVD) atļaujas atkritumu savākšanai, pārkraušanai, uzglabāšanai un 

pārvadāšanai, lai nodrošinātu iepirkumā paredzamo pakalpojumu 

nodrošināšanu atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un Alūksnes 

novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” prasībām. Jāiesniedz 

Valsts vides dienesta vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izsniegtas atļaujas 
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kopija par tiesībām pretendentam vai personu apvienības dalībniekam (ja 

pretendents ir personu apvienība) veikt atkritumu savākšanu, uzglabāšanu 

un pārvadāšanu vai apliecinājums, ka uz pakalpojumu uzsākšanas dienu 

pretendentam vai personu apvienības dalībniekam, kas būs atbildīgs par 

atkritumu apsaimniekošanu, būs spēkā esoša Valsts vides reģionālās 

pārvaldes izsniegta atļauja atkritumu savākšanai, uzglabāšanai un 

pārvadāšanai Alūksnes novada teritorijā. 

1.47.7.2. Pretendentam jābūt noslēgtam, vai, uzsākot pakalpojuma izpildi, tiks 

noslēgts līgums ar atkritumu poligona “Kaudzītes” apsaimniekotāju 

(adrese “Kaudzītes”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā) par atkritumu 

apglabāšanu. 

Jāiesniedz: Līguma, kas noslēgts starp Pretendentu un atkritumu poligona 

“Kaudzītes” apsaimniekotāju par atkritumu apglabāšanu poligonā 

“Kaudzītes”, kopija. Pretendentiem, kuriem nav noslēgta līguma ar 

poligona “Kaudzītes” apsaimniekotāju, jāiesniedz vienošanās vai nodomu 

protokola kopiju par šāda līguma slēgšanu ar šī poligona apsaimniekotāju 

gadījumā, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

1.47.8. Pretendenta atbilstība saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim. 

Prasība: Pretendenta (bez apakšuzņēmējiem) gada finanšu vidējam apgrozījumam 

atkritumu apsaimniekošanas jomā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā vai nostrādātajā 

laika periodā (ja Pretendents ir dibināts vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk 

par trīs gadiem) jābūt ne mazākam par 200000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro) 

bez pievienotās vērtības nodokļa.  

Jāiesniedz: izziņa par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu atkritumu 

apsaimniekošanā par iepriekšējiem trīs finanšu gadiem (2014.g., 2015.g. un 

2016.gada operatīvie dati) vai nostrādātajā laika periodā (ja Pretendents ir dibināts 

vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem) un iepriekš minēto gada 

pārskatu Peļņas vai zaudējumu aprēķinu (var būt izdruka no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas) un tā paskaidrojumu ar sadalījumu pa 

nozarēm.  

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tās finanšu apgrozījums ir visu personu 

apvienības dalībnieku kopējais finanšu apgrozījums. Prasībām atbilstoša izziņa 

jāiesniedz par personu apvienības kopējo vidējo gada finanšu apgrozījumu. Un 

katra dalībnieka gada pārskatu Peļņas vai zaudējumu aprēķinu (var būt izdruka no 

Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas) un tā 

paskaidrojumu ar sadalījumu pa nozarēm. 

1.47.9. Pretendenta atbilstība tehniskām un profesionālām spējām. 

1.47.9.1. Prasība: Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz nolikumā 

noteiktai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir jābūt pieredzei sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanā vienā vai vairākās zonās vienlaicīgi, kurās 

iedzīvotāju skaits ir ne mazāks kā 16500 (sešpadsmit tūkstoši pieci simti) 

iedzīvotāju, atkritumu apjoms vidēji vienā gadā ne mazāks kā 13000 m3, 

un veikta dalīto atkritumu apsaimniekošana.  

Jāiesniedz: Saraksts par pretendenta pieredzi, kas sagatavots atbilstoši šim 

nolikumam pievienotajai veidnei (5.pielikums), un pievienojot vismaz 1 

(viena) pasūtītāja atsauksmes kopiju. Pretendenta līdzšinējās darbības 

pieredzes apraksts, iekļaujot informāciju par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu iepriekšējos trīs gados, norādot pasūtītāju (vieta, 

kontaktpersona un tās tālrunis) un apsaimniekoto sadzīves atkritumu 

apjomus (m3) un veidus. 
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1.47.9.2. Prasība: Pretendentam ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst 

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu standartiem pakalpojuma 

sniegšanā, vai ir ieviesti līdzvērtīgi kvalitātes nodrošināšanas pasākumi. 

Jāiesniedz: ISO 9001:2008 vai ekvivalenta sertifikāta kopija, kas apliecina 

kvalitātes vadības sistēmas esamību, vai citi pierādījumi par līdzvērtīgiem 

kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem. 

1.47.9.3. Prasība: Pretendentam ir jānodrošina tehniskā kapacitāte, lai veiktu 

nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu pakalpojuma 

sniegšanu videi draudzīgā veidā. 

Jāiesniedz: ISO 14001:2004 vai EMAS sertifikāta kopija vai ekvivalentu, 

ko izdevušas Latvijas vai citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes, kas 

apliecina atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides pārvaldības 

sistēmas standartiem vai citi pierādījumi par vides pārvaldības 

nodrošinājuma pasākumiem. 

1.47.9.4. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams 

konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs 

nepieciešamie resursi (tehniskais personāls vai institūcijas, kuras iesaistīs 

pakalpojuma veikšanā, vadošais personāls, tehniskais aprīkojums, iekārtas 

un instrumenti, saimnieciskie un/vai finansiālie rādītāji u.c.), iesniedzot šo 

uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu 

nodošanu piegādātāja rīcībā. Jāaizpilda apakšuzņēmējiem nododamo 

pakalpojuma saraksta veidni (7.pielikums) un apakšuzņēmēja 

apliecinājuma veidni (8.pielikums).  

1.47.9.5. Piedāvājumā jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuru veicamo pakalpojumu 

vērtība ir 20% vai lielāka no kopējās iepirkuma Līguma vērtības, un 

katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma daļu 

saskaņā ar 7.pielikumu. 

1.47.9.6. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu 

kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iesniedzot Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas 

iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts 

vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Piegādātāju apvienība 

iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par 

katru tās dalībnieku. Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokuments 

latviešu valodā pieejams http://www.iub.gov.lv/lv/node/587. 

5. Piedāvājumu vērtēšana atbilstoši izvēles kritērijam: 

No pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, Komisija izvēlas 

saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiek 

noteikts, ņemot vērā šādus kritērijus un to īpatsvaru: 

Nr. Kritēriji 
Kritēriju 

īpatsvars 

1. 
Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 1m3 (cena 

bez PVN) 
70,0 

2. 
Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa par 1m3 

(cena bez PVN) 
20,0 

3. 
Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 1m3 

(cena bez PVN) 
5,0 
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4. Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiks 5,0 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100,0 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 8.jūnijs, plkst.14.00.  

7. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Piedāvājumi tika atvērti Alūksnes novada 

pašvaldības telpās, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2017.gada 8.jūnijā, 

plkst.14.00. 

8. Saņemto piedāvājumu cenas: 

N
r.

 Pretendenta 

nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Pretendenta piedāvājums 

(ņemot vērā aritmētisko kļūdu labojumu) 

1. 

SIA “CLEAN R” 

(reģ.Nr.40003682818), 

adrese Vietalvas iela 5, 

Rīga, LV-1009 

(piedāvājums iesniegts: 

08.06.2017., plkst.8:27, 

reģistrēts ar Nr.ANP/1-

40/17/2370) 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 14,60 EUR 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 9,26 EUR 

Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 14,35 EUR 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiks: 

 8 (astoņu) mēneši 

2. 

SIA “PILSĒTVIDES 

SERVISS” 

(reģ.Nr.40003244831), 

adrese Ēdoles iela 8, 

Rīga, LV-1055 

(piedāvājums iesniegts: 

08.06.2017., 

plkst.13:05, reģistrēts 

ar ANP/1-40/17/2388) 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN):12,21 EUR 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 5,75 EUR 

Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 12,07 EUR 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiks: 

 8 (astoņu) mēneši 

3. 

SIA “RŪPE” 

(reģ.Nr.53203000201), 

adrese Brūža iela 6, 

Alūksne, Alūksnes nov., 

LV-4301 

(piedāvājums iesniegts: 

08.06.2017., 

plkst.13:40, reģistrēts 

ar ANP/1-40/17/2390) 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 22,50 EUR 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 14,46 EUR 

Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 35,00 EUR 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiks: 

1 (viens) mēneši 

4. 

SIA “ECO BALTIA 

VIDE” 

(reģ.Nr.40003309841), 

adrese Getliņu iela 5, 

Rumbula, Stopiņu nov., 

LV-2121 

(piedāvājums iesniegts: 

08.06.2017., 

plkst.13:40, reģistrēts 

ar ANP/1-40/17/2391) 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 11,68 EUR 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN):9,66 EUR 

Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 13,22 EUR 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiks: 

 8 (astoņu) mēneši 

5. 

SIA “RAGN - SELLS” 

(reģ.Nr.40003554635), 

adrese “Gurnicas”, 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 18,13 EUR 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN):5,15 EUR 
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Ķekavas pag., Ķekavas 

nov., LV-2123 

(piedāvājums iesniegts: 

08.06.2017., 

plkst.13:45, reģistrēts 

ar ANP/1-40/17/2392) 

Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 12,00 EUR 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiks: 

 8 (astoņu) mēneši. 

Pretendenta SIA “CLEAN R” (reģ.Nr.40003682818) piedāvājums atzīts par atbilstošu 

Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa “Atkritumu apsaimniekošana Alūksnes 

novada teritorijā” (identifikācijas Nr.ANP2017/11) nolikuma prasībām, taču pretendentam 

nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības, jo pretendenta piedāvājums ieguvis 76,30 

(septiņdesmit seši un 30 simtdaļas) punktus (no kuriem: 56,00 punkti par Nešķiroto 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m3 (cena bez PVN), 11,12 punkti par 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m3 (cena bez PVN), 4,18 

punkti par Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m3 (cena bez 

PVN) un 5,0 punkti par Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiku), kas nav 

visaugstākais vērtējums saskaņā ar nolikuma 1.62.punktā noteiktajiem vērtēšanas 

kritērijiem, līdz ar ko piedāvājums nav saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 

Pretendenta SIA “ECO BALTIA VIDE” (reģ.Nr.40003309841) piedāvājums atzīts par 

atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa “Atkritumu apsaimniekošana 

Alūksnes novada teritorijā” (identifikācijas Nr.ANP2017/11) nolikuma prasībām, taču 

pretendentam nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības, jo pretendenta piedāvājums ieguvis 

90,20 (deviņdesmit un 20 simtdaļas) punktus (no kuriem: 70,00 punkti par Nešķiroto 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m3 (cena bez PVN), 10,66 punkti par 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m3 (cena bez PVN), 4,54 

punkti par Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m3 (cena bez 

PVN) un 5,0 punkti par Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiku), kas nav 

visaugstākais vērtējums saskaņā ar nolikuma 1.62.punktā noteiktajiem vērtēšanas 

kritērijiem, līdz ar ko piedāvājums nav saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 

Pretendenta SIA “RAGN - SELLS” (reģ.Nr.40003554635) piedāvājums atzīts par 

atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa “Atkritumu apsaimniekošana 

Alūksnes novada teritorijā” (identifikācijas Nr.ANP2017/11) nolikuma prasībām, taču 

pretendentam nepiešķirt līguma slēgšanas tiesības, jo pretendenta piedāvājums ieguvis 

75,10 (septiņdesmit pieci un 10 simtdaļas) punktus (no kuriem: 45,10 punkti par Nešķiroto 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m3 (cena bez PVN), 20,0 punkti par 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m3 (cena bez PVN), 5,0 

punkti par Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m3 (cena bez 

PVN) un 5,0 punkti par Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiku), kas nav 

visaugstākais vērtējums saskaņā ar nolikuma 1.62.punktā noteiktajiem vērtēšanas 

kritērijiem, līdz ar ko piedāvājums nav saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 

Pretendenta SIA “PILSĒTVIDES SERVISS” (reģ.Nr.40003244831) piedāvājums atzīts 

par atbilstošu Alūksnes novada pašvaldības atklātā konkursa “Atkritumu apsaimniekošana 

Alūksnes novada teritorijā” (identifikācijas Nr.ANP2017/11) nolikuma prasībām, kā arī 

atzīt pretendentu SIA “PILSĒTVIDES SERVISS” par atklātā konkursa uzvarētāju, jo 

pretendenta piedāvājums ieguvis 94,84 (deviņdesmit četri un 84 simtdaļas) punktus (no 

kuriem: 66,96 punkti par Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu par 1m3 

(cena bez PVN), 17,91 punkti par Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksu 

par 1m3 (cena bez PVN), 4,97 punkti par Lielgabarīta sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksu par 1m3 (cena bez PVN) un 5,0 punkti par Šķiroto atkritumu 

savākšanas laukuma izveidošanas laiku), kas ir visaugstākais vērtējums saskaņā ar 

nolikuma 1.62.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un uz to neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 39.1pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. 



7 

 

  

9. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām: 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 
Noraidīšanas pamatojums 

SIA “RŪPE” 

(reģ.Nr.53203000201) 

Piedāvājums noraidīts, pamatojoties uz nolikuma 1.58.3.punkta 

nosacījumu (Ja pretendenta kvalifikācijas prasības neatbilst 

kādai nolikumā izvirzītajai prasībai, un, ja trūkumi ir būtiski, kas 

neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, tad komisija pretendentu 

izslēdz no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtē), jo 

atbilstoši nolikuma 1.47.9.2.apakšpunkta (Prasība: Pretendentam 

ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas atbilst Eiropas 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmu standartiem pakalpojuma 

sniegšanā, vai ir ieviesti līdzvērtīgi kvalitātes nodrošināšanas 

pasākumi. Jāiesniedz: ISO 9001:2008 vai ekvivalenta sertifikāta 

kopija, kas apliecina kvalitātes vadības sistēmas esamību, vai citi 

pierādījumi par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošināšanas 

pasākumiem) un 1.47.9.3.apakšpunkta (Prasība: Pretendentam ir 

jānodrošina tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides 

pārvaldības pasākumus un nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu 

videi draudzīgā veidā. Jāiesniedz: ISO 14001:2004 vai EMAS 

sertifikāta kopija vai ekvivalentu, ko izdevušas Latvijas vai citas 

ES dalībvalsts kompetentās iestādes, kas apliecina atbilstību 

Eiropas vai starptautiskajiem vides pārvaldības sistēmas 

standartiem vai citi pierādījumi par vides pārvaldības 

nodrošinājuma pasākumiem) nosacījumiem, pretendents nav 

iesniedzis sertifikātu kopijas vai citus pierādījumus par 

līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem un vides 

pārvaldības nodrošināšanas pasākumiem uzņēmumā. 

10. Konstatētas aritmētiskās kļūdas, tās labotas šādu pretendentu piedāvājumos: 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Piedāvātā līgumcena, ņemot vērā aritmētisko kļūdu 

labojumus 

SIA “CLEAN R” 

(reģ.Nr.40003682818) 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 1m3 

(cena bez PVN): 14,60 EUR 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 9,26 EUR 

Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 14,35 EUR 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiks: 

 8 (astoņu) mēneši 

SIA “ECO BALTIA 

VIDE” 

(reģ.Nr.40003309841) 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 1m3 

(cena bez PVN): 11,68 EUR 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN):9,66 EUR 

Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 13,22 EUR 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiks: 

 8 (astoņu) mēneši 

11. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu: 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 
Piedāvātā līgumcena bez PVN 

Nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 1m3 

(cena bez PVN):12,21 EUR 
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SIA “PILSĒTVIDES 

SERVISS” 

(reģ.Nr.40003244831) 

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 5,75 EUR 

Lielgabarīta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa par 

1m3 (cena bez PVN): 12,07 EUR 

Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma izveidošanas laiks: 

 8 (astoņu) mēneši 

12. Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem: nav. 

13. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru: iepirkuma procedūra netika pārtraukta. 

14. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par 

nepamatoti lētu:__-__. 

15. Nākošā piedāvājuma izvēle, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma 

līgumu: _-_. 

16. Atteikuma pamatojums pārtraukt iepirkuma procedūru:_-_. 

 

Komisijas priekšsēdētājs (personīgais paraksts) I.BERKULIS 

Komisijas locekļi (personīgais paraksts) A.EGLE 

 (personīgais paraksts) V.AVOTA 

 (personīgais paraksts) V.FEDOTOVA 

 (personīgais paraksts) E.ŅEDAIVODINA 

 (personīgais paraksts) A.PRIŽAVOITE 

Sēdes protokolēja (personīgais paraksts) I.KALNIŅA 

 (personīgais paraksts) A.AIRE 

 

        

        

 

 

 

 

        

 

 


