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Alūksnes novada pašvaldības Malienas pamatskolas iepirkuma komisija sasaukta plkst.9.00, 
Malienas pamatskolā, „Brencos 7”, Brencos, Malienas pagastā, Alūksnes novadā.  
Sēdi sāk plkst. 9.00, sēdi beidz plkst.17.30. 

Sēdi vada komisijas priekšsēdētāja Ilga Kozlova  
Sēdi protokolē komisijas locekle Agrita Nagle 

 
Sēdē piedalās: 
Ilga Kozlova – komisijas priekšsēdētāja 

Ieva BALTĀ - PILSĒTNIECE – komisijas locekle 
Agrita Nagle – komisijas locekle 

 
I.Kozlova atklāj sēdi un norāda, ka uz sēdi ieradušies visi komisijas locekļi. Iepirkuma 

komisija ir lemttiesīga.  

Iepazīstina ar sēdes darba kārtību.  
Darba kārtība: 

1. Par iepirkumam iesniegtiem piedāvājumiem. 
2. Par pretendentu piedāvājumu vērtēšanu  atbilstoši iepirkuma nolikuma 
 „ Vispārīgie noteikumi” 3., 4., 5., un 7.punktu prasībām . 

3. Par pretendentu piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši nolikuma Tehniskā specifikācija 
prasībām. 

4. Par pretendentu piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma nolikuma 
 „ Vispārīgie noteikumi” 6.punkta prasībām.  
5. Par visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu un tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma 

līgumu.  
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1. Par iepirkumam iesniegtiem piedāvājumiem 

I.kozlova, A. Nagle, I.Balta-Pilsētniece 
 

I.Kozlova informē, ka iepirkumam  „Kokskaidu granulu iegāde Alūksnes novada 

Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/02) ir iesniegti šādi 

piedāvājumi: 
 

1. SIA „KORDATA”, reģ.Nr.53603024741, adrese „Vecūdri”, Svētes pagasts, 

Jelgavas novads, LV - 3008 (reģistrēts 23.10.2014. Malienas pamatskolā ar 
Nr. MPSK/1-12/14/16, plkst.13.00); 

2.  SIA „BMB INVEST”, reģ.Nr.44102018118, adrese Valkas iela – 11, 
Lejasciems, Gulbenes novads, LV – 4412 (reģistrēts 24.10.2014. Malienas 
pamatskolā ar Nr. MPSK/1-12/14/17, plkst.12.30); 

3.  SIA RUBINS PLUS, reģ.nr. LV40103719515, Mazā Juglas iela 3a-3, Rīga, 
LV-1064 (reģistrēts 27.10.2014. Malienas pamatskolā ar Nr. MPSK/1-

12/14/18, plkst.11.00) 
 

 

2. Par pretendentu piedāvājumu vērtēšanu  atbilstoši iepirkuma nolikuma „Vispārīgie 

noteikumi” 3., 4., 5., un 7.punktu prasībām . 

 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 
 

Komisijas locekļi pārbauda pretendentu piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma 
„Vispārīgie noteikumi” 3., 4., 5., un 7.punktu prasībām, kopīgi aizpildot tabulu par 

pretendentiem (tabulas pielikumā).  
 
2.1.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija vienojas, ka pretendenta 

SIA „KORDATA”, reģ.Nr.53603024741, adrese „Vecūdri”, Svētes pagasts, Jelgavas 
novads, LV - 3008 piedāvājums ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada 

Malienas pamatskolas iepirkuma  „Kokskaidu granulu iegāde Alūksnes novada Malienas 

pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/02)  nolikuma „Vispārīgie noteikumi” 
3., 4., 5., un 7.punktu prasībām.  

 
I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu nolikuma 

„Vispārīgie noteikumi” 3., 4., 5., un 7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma 
piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 
 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 
pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „Kokskaidu granulu 

iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/02)  nolikuma 9.1. punkta nosacījumiem, „KORDATA”, reģ.Nr.53603024741 

piedāvājums atbilst nolikuma „Vispārīgie noteikumi” 3., 4., 5., un 7.punktu prasībām. 
Pretendenta piedāvājumu virzīt tālāk iepirkuma piedāvājumu vērtēšanai atbilstoši Tehniskās 

specifikācijas prasībām saskaņā ar nolikuma 9.2. punkta nosacījumiem. 
 
2.2.   Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija vienojas, ka pretendenta 

SIA „BMB INVEST”, reģ.Nr.44102018118, adrese Valkas iela – 11, Lejasciems, Gulbenes 
novads, LV – 4412  piedāvājums ir iesniegts un noformēts atbilstoši Alūksnes novada 

Malienas pamatskolas iepirkuma  „Kokskaidu granulu iegāde Alūksnes novada Malienas 
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pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/02)  nolikuma „Vispārīgie noteikumi” 
3., 4., 5., un 7.punktu prasībām.  
 

I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu nolikuma 
„Vispārīgie noteikumi” 3., 4., 5., un 7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma 

piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 
 
Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „Kokskaidu granulu 

iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/02)  nolikuma 9.1. punkta nosacījumiem, SIA „BMB INVEST”, reģ.Nr.44102018118 
piedāvājums atbilst nolikuma „Vispārīgie noteikumi” 3., 4., 5., un 7.punktu prasībām. 

Pretendenta piedāvājumu virzīt tālāk iepirkuma piedāvājumu vērtēšanai atbilstoši Tehniskās 
specifikācijas prasībām saskaņā ar nolikuma 9.2. punkta nosacījumiem. 

 
 

2.3.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija vienojas, ka pretendenta 

SIA RUBINS PLUS, reģ.nr. LV40103719515, Mazā Juglas iela 3a-3, Rīga, LV-1064, 
adrese „Vecūdri”, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV - 3008  piedāvājums ir iesniegts un 

noformēts atbilstoši Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „Kokskaidu 

granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/02)  nolikuma „Vispārīgie noteikumi” 3., 4., 5., un 7.punktu prasībām.  

 
I.Kozlova izsaka priekšlikumu pretendenta piedāvājumu atzīt par atbilstošu nolikuma 

„Vispārīgie noteikumi” 3., 4., 5., un 7.punktu prasībām un virzīt tālāk iepirkuma 
piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. 
 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 
pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „Kokskaidu granulu 

iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 

2014/02)  nolikuma 9.1. punkta nosacījumiem, SIA RUBINS PLUS, reģ.nr. 

LV40103719515 piedāvājums atbilst nolikuma „Vispārīgie noteikumi” 3., 4., 5., un 7.punktu 
prasībām. Pretendenta piedāvājumu virzīt tālāk iepirkuma piedāvājumu vērtēšanai atbilstoši 

Tehniskās specifikācijas prasībām saskaņā ar nolikuma 9.2. punkta nosacījumiem. 
 
 

 
3. Par pretendentu piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši nolikuma Tehniskā 

specifikācija prasībām. 

 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

 
Komisijas locekļi pārbauda pretendentu piedāvājumu atbilstību noteikumu tehniskas 

specifikācijas prasībām, kopīgi aizpildot tabulu par pretendentiem (tabulas pielikumā).  
 
3.1.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „KORDATA”, reģ.Nr.53603024741, adrese „Vecūdri”, Svētes pagasts, Jelgavas 
novads, LV - 3008 piedāvājums atbilst Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  

„Kokskaidu granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/02)  noteikumu Tehniskās specifikācijas prasībām.  



 4 

 
I.Kozlova  pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 9.2. punkta nosacījumiem, 

ierosina atzīt pretendenta piedāvājumu par atbilstošu nolikuma Tehniskās specifikācijas 

prasībām un virzīt nākošajam vērtēšanas posmam.  
 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 
pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „Kokskaidu 

granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/02) nolikuma 9.2. punkta nosacījumiem, SIA „KORDATA”, 

reģ.Nr.53603024741, piedāvājums atbilst nolikuma Tehniskajai specifikācijai. Pretendenta 
piedāvājumu virzīt tālāk vērtēšanai atbilstoši iepirkuma nolikuma „ Vispārīgie noteikumi” 
6.punkta prasībām saskaņā ar nolikuma 9.3.punkta nosacījumiem.  

 
3.2. Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

„BMB INVEST”, reģ.Nr.44102018118, adrese Valkas iela – 11, Lejasciems, Gulbenes 
novads, LV – 4412   piedāvājums atbilst Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  
„Kokskaidu granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/02)  noteikumu Tehniskās specifikācijas prasībām.  
 

I.Kozlova  pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 9.2. punkta nosacījumiem, 
ierosina atzīt pretendenta piedāvājumu par atbilstošu nolikuma Tehniskās specifikācijas 
prasībām un virzīt nākošajam vērtēšanas posmam.  

 
Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 

pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „Kokskaidu 

granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/02) nolikuma 9.2. punkta nosacījumiem, „BMB INVEST”, 
reģ.Nr.44102018118, piedāvājums atbilst nolikuma Tehniskajai specifikācijai. Pretendenta 

piedāvājumu virzīt tālāk vērtēšanai atbilstoši iepirkuma nolikuma „ Vispārīgie noteikumi” 
6.punkta prasībām saskaņā ar nolikuma 9.3.punkta nosacījumiem.  
 

3.3. Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 
RUBINS PLUS, reģ.nr. LV40103719515, Mazā Juglas iela 3a-3, Rīga, LV-1064    

piedāvājums atbilst Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma  „Kokskaidu 

granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/02)  noteikumu Tehniskās specifikācijas prasībām.  

 
I.Kozlova  pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 9.2. punkta nosacījumiem, 

ierosina atzīt pretendenta piedāvājumu par atbilstošu nolikuma Tehniskās specifikācijas 
prasībām un virzīt nākošajam vērtēšanas posmam.  

 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Alūksnes novada Malienas 
pamatskolas iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „Kokskaidu 

granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/02) nolikuma 9.2. punkta nosacījumiem, RUBINS PLUS, reģ.nr. 

LV40103719515, piedāvājums atbilst nolikuma Tehniskajai specifikācijai. Pretendenta 
piedāvājumu virzīt tālāk vērtēšanai atbilstoši iepirkuma nolikuma „ Vispārīgie noteikumi” 

6.punkta prasībām saskaņā ar nolikuma 9.3.punkta nosacījumiem.  
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4. Par pretendentu piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma nolikuma 

„ Vispārīgie noteikumi” 6.punkta prasībām. 
 

I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 
 

Komisijas locekļi pārbauda un izvērtē pretendenta finanšu piedāvājumus saskaņā ar 
iepirkuma nolikumu, kopīgi aizpildot tabulu par pretendentiem.  
 

4.1.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 
SIA „KORDATA”, reģ.Nr.53603024741, adrese „Vecūdri”, Svētes pagasts, 

Jelgavas novads, LV – 3008: 
4.1.1. finanšu piedāvājums noformēts atbilstoši visām iepirkuma nolikuma 6. Punkta 

prasībām; 

4.1.2. finanšu piedāvājuma cena par kokskaidu granulu 1 (vienu) tonnu sastāda EUR 194.50     
( viens simts deviņdesmit četri eiro 50 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, cena 

ar pievienotās vērtības nodokli EUR 235.35 (divi simti trīsdesmit pieci eiro 35 centi ) 
. 

 I.Kozlova pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 9.3. punkta nosacījumiem, ierosina atzīt 

pretendenta piedāvājumu par atbilstošu nolikuma „ Vispārīgie noteikumi” 6. punktu 
prasībām un virzīt nākošajam vērtēšanas posmam.     

 
Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Malienas pamatskolas 

iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „Kokskaidu 

granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/02) nolikuma 9.3. punkta nosacījumiem, SIA „KORDATA”, 
reģ.Nr.53603024741, piedāvājums atbilst nolikuma Tehniskajai specifikācijai. Pretendenta 
piedāvājumu virzīt tālāk vērtēšanai atbilstoši nolikuma „ Vispārīgie noteikumi” 6. punktu 

prasībām. Pretendenta piedāvājumu virzīt nākošajam vērtēšanas posmam saskaņā ar 
nolikuma 9.4. punktu. 

 
4.2.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 

SIA „BMB INVEST”, reģ.Nr.44102018118, adrese Valkas iela – 11, Lejasciems, 

Gulbenes novads, LV – 4412: 
4.2.1. finanšu piedāvājums noformēts atbilstoši visām iepirkuma nolikuma 6. Punkta 

prasībām; 
4.2.2. finanšu piedāvājuma cena par kokskaidu granulu 1 (vienu) tonnu sastāda EUR 167   
(viens simts sešdesmit septiņi eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, cena ar 

pievienotās vērtības nodokli EUR 202.07 (divi simti divi eiro 07 centi ) . 
 I.Kozlova pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 9.3. punkta nosacījumiem, ierosina atzīt 

pretendenta piedāvājumu par atbilstošu nolikuma „ Vispārīgie noteikumi” 6. punktu 
prasībām un virzīt nākošajam vērtēšanas posmam.     
 

Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Malienas pamatskolas 
iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „Kokskaidu 

granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/02) nolikuma 9.3. punkta nosacījumiem, SIA „BMB INVEST”, 

reģ.Nr.44102018118, piedāvājums atbilst nolikuma Tehniskajai specifikācijai. Pretendenta 
piedāvājumu virzīt tālāk vērtēšanai atbilstoši nolikuma „ Vispārīgie noteikumi” 6. punktu 

prasībām. Pretendenta piedāvājumu virzīt nākošajam vērtēšanas posmam saskaņā ar 
nolikuma 9.4. punktu. 
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4.3.  Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta 
SIA RUBINS PLUS, reģ.nr. LV40103719515, Mazā Juglas iela 3a-3, Rīga, LV-
1064: 

4.3.1. finanšu piedāvājums noformēts atbilstoši visām iepirkuma nolikuma 6. Punkta 
prasībām; 

4.3.2. finanšu piedāvājuma cena par kokskaidu granulu 1 (vienu) tonnu sastāda EUR 173   
(viens simts septiņdesmit trīs eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, cena ar 

pievienotās vērtības nodokli EUR 209.33 (divi simti deviņii eiro 33 centi ) . 

 I.Kozlova pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 9.3. punkta nosacījumiem, ierosina atzīt 
pretendenta piedāvājumu par atbilstošu nolikuma „ Vispārīgie noteikumi” 6. punktu 

prasībām un virzīt nākošajam vērtēšanas posmam.     
 
Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Malienas pamatskolas 

iepirkuma komisija NOLEMJ: 

Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma „Kokskaidu 

granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. 

MPSK 2014/02) nolikuma 9.3. punkta nosacījumiem, SIA RUBINS PLUS, reģ.nr. 
LV40103719515, piedāvājums atbilst nolikuma Tehniskajai specifikācijai. Pretendenta 

piedāvājumu virzīt tālāk vērtēšanai atbilstoši nolikuma „ Vispārīgie noteikumi” 6. punktu 
prasībām. Pretendenta piedāvājumu virzīt nākošajam vērtēšanas posmam saskaņā ar 

nolikuma 9.4. punktu. 
 

 

 

5. Par visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu un tiesību piešķiršanu slēgt iepirkuma 

līgumu. 

 
I.Kozlova, A.Nagle, I.Baltā-Pilsētniece 

  
Komisijas locekļi izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, ņemot vērā iepirkuma 

nolikuma 9.4. punktā noteikto. 
 

Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta SIA 

„BMB INVEST”, reģ.Nr.44102018118, adrese Valkas iela – 11, Lejasciems, Gulbenes 
novads, LV – 4412 piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām un ir piedāvājums ar 

viszemāko cenu. Pamatojoties uz Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma 

„Kokskaidu granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/02)  nolikuma 9.4. punkta nosacījumiem, pretendenta 

piedāvājums ir ar viszemāko cenu.  
 

I.Kozlova ierosina saskaņā ar noteikumu 9.4. punkta nosacījumiem atzīt pretendenta SIA 

„BMB INVEST”, piedāvājumu ar viszemāko cenu, piešķirt iepirkumu un tiesības slēgt 
iepirkuma līgumu.  

   
Atklāti balsojot, „par” – 3, „pret” - nav, „atturas” – nav, Malienas pamatskolas iepirkuma 

komisija NOLEMJ: 

1) Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta noteiktā kārtībā veikto iepirkumu 
„Kokskaidu granulu iegāde Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  

(IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/02) un saskaņā ar iepirkuma  nolikuma 9.4. punkta 
nosacījumu - no piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies 
visizdevīgāko piedāvājumu, tas ir, piedāvājumu ar viszemāko cenu. Ņemot vērā, ka 

pretendenta SIA „BMB INVEST”, reģ.Nr.44102018118, adrese Valkas iela – 11, 
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Lejasciems, Gulbenes novads, LV – 4412 piedāvājums ir piedāvājums ar viszemāko 
cenu, piešķirt iepirkumu  un tiesības slēgt iepirkuma līgumu. Pretendenta piedāvājuma 
cena par kokskaidu granulu   1 (vienu) tonnu sastāda EUR 167   

 (viens simts sešdesmit septiņi eiro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Cena ar 
pievienotās vērtības nodokli EUR 202.07 (divi simti divi eiro 07 centi ). 

2) Alūksnes novada Malienas pamatskolas iepirkuma komisijas lēmumu  var pārsūdzēt tiesā 
likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Sēde slēgta plkst.17.30 
1. Pretendentu piedāvājumu atbilstības iepirkuma „Kokskaidu granulu iegāde Alūksnes 

novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/02) nolikuma 
 „ Vispārīgie noteikumi” 3., 4., 5., un 7.punktos norādītajām prasībām vērtēšanas tabula 

uz  3  lapām.  

2. . Pretendentu piedāvājumu atbilstības iepirkuma „Kokskaidu granulu iegāde 

Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/02) 

Tehniskās specifikācijas prasībām vērtēšanas tabula uz 2 lapām.  
3. Pretendentu finansu piedāvājumu atbilstības iepirkuma „Kokskaidu granulu iegāde 

Alūksnes novada Malienas pamatskolai”  (IDENTIFIKĀCIJAS NR. MPSK 2014/02) 

„ Vispārīgie noteikumi”  6.punkta prasībām vērtēšanas tabula uz 2 lapām. 
 

 
 
 

 
Komisijas priekšsēdētāja (personiskais paraksts) Ilga Kozlova   
    
Komisijas locekļi (personiskais paraksts) Agrita Nagle   

    

                                                        (personiskais paraksts) Ieva Balta-
Pilsētniece 

  

  
 

 
 

  

Sēdi protokolēja                              (personiskais paraksts) Agrita Nagle   
    
    

    

    
    

 
 IZRAKSTS PAREIZS 

Alūksnes novada pašvaldības 

Malienas pamatskolas 

Iepirkuma komisijas loceklis                                                 I.Baltā-Pilsētniece 

Alūksnes novada Malienas pagastā, 

2014.gada 27.oktobrī                                                


