
Atvasināta publiska persona 
Agroresursu un ekonomikas institūts  

Reģ. Nr. 90002137506 
Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV – 4126 

 

Atklāts konkurss 

 

 AUGU AIZSARDZĪBAS UN MĒSLOŠANAS LĪDZEKĻU PIEGĀDE 
   

Iepirkuma identifikācijas numurs – AREI 2019/10 

 

Z I Ņ O J U M S 

 

Rīgā,         2019.gada 20.maijā 

 

1. Pasūtītāja 

nosaukums, 

adrese, nodokļu 

maksātāja 

reģistrācijas 

numurs 

Agroresursu un ekonomikas institūts 

reģ. Nr. 90002137506 
Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, LV - 4126 

2. Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs 

AREI 2019/10 

3. Iepirkuma 

procedūras veids 

Atklāts konkurss (Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 

1.punkts 

4. Iepirkuma 

priekšmets 

Augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu piegāde 

5. Iepirkums tiek 

dalīts daļās: 

Jā 

 

 

6. CPV kodi  CPV-24450000-3 

7. Paziņojuma par 

līgumu 

publicēšanas 

datums IUB 

tīmekļvietnē 

 

 11.04.2019 

8. Paziņojuma par 

līgumu 

publicēšanas 

datums Eiropas 

Savienības 

Oficiālajā 

Vēstnesī 

 

 11.04.2019 

9. Iepirkuma 

komisijas sastāvs 

un tās 

izveidošanas 

pamatojums 

2018. gada 4. septembra rīkojumu Nr. R/1.2.-7-83A un 2019. gada 3. 

maija rīkojumu Nr. Nr. R/1.2-7-11A šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja Dace Uzulniece 

Komisijas locekļi: Juris Multiņš, Varis Dedumets, Madara Erdmane, 

Ilze Muceniece, Baiba Palse 

10. Iepirkuma 

dokumentācijas 

Lidija Vojevoda, Ilona Alekse 
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sagatavotājs 

11. Piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņš 

2019. gada 16. maijs plkst.14.00. 

12. Piedāvājuma 

izvēles kritērijs 

Saimnieciski visizdevīgākais peidāvājums  katrā iepirkuma daļā. 

 

13. Pretendenti, kuri 

iesnieguši 

piedāvājumus un 

to piedāvātās 

cenas. 

 

Skatīt ziņojuma pielikumā Nr. 1.  

 

 

14. Piedāvājumu 

atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

16.05.2019, plkst. 14 00. (Elektronisko iepirkumu sistēma 

www.eis.gov.lv).  

15. Pretendenti, kuri 

tika izslēgti no 

dalības 

iepirkumā. 

SIA“ A.M.Ozoli” 3.un 12. Iepirkuma daļās 

LPKS “VAKS” 3.; 5.; 7. Iepirkuma daļās 

  

 

 

 

16. Pamatojums 

lēmumam par 

katru noraidīto 

pretendentu, kā 

arī par katru 

iepirkuma 

procedūras 

dokumentiem 

neatbilstošu 

piedāvājumu 

1)SIA “A.M. Ozoli”: 

3. daļa: Neatbilst, jo nav aizpildīta tehniskais – finanšu piedāvājums 

atbilstoši Nolikuma prasībām. Pretendenta piedāvājuma ailē nav aprakstīts 

Prtenedenta piedāvātā produkta apraksts. 

12. daļa: Neatbilst, jo nav aizpildīta tehniskais – finanšu piedāvājums 

atbilstoši Nolikuma prasībām. Pretendenta piedāvājuma ailē nav aprakstīts 

Prtenedenta piedāvātā produkta apraksts. 

 

2) LPKS “VAKS”: 

3. daļa: Neatbilst, jo nav aizpildīta tehniskais – finanšu piedāvājums 

atbilstoši Nolikuma prasībām. Nav  aizpildīta 3.4. aile; 

5.daļa: Neatbilst, jo nav aizpildīta tehniskais – finanšu piedāvājums 

atbilstoši Nolikuma prasībām. Nav  aizpildītas 1.6.; 1.9.; 1.10.;1.12.; 1.13; 

2.6. ailes. 

7.daļa : Neatbilst, jo nav aizpildīta tehniskais – finanšu piedāvājums 

atbilstoši Nolikuma prasībām. Nav aizpildītas 4.11.; 4.16.; 6.2.; 6.3. ailes 

 

 

 

  

  
 

15. Pretendents, 

kuram piešķirtas 

1)   1. iepirkuma daļā “Minerālmēslu un lapu mēslojuma piegāde 

http://www.eis.gov.lv/
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līguma slēgšanas 

tiesības un 

piedāvātā cena 

EUR bez PVN. 

Priekuļu pētniecības centram” saimnieciski visizdevīgo 

piedāvājumu iesniedzis LPKS “VAKS” ar piedāvāto līgumcenu 

EUR 2600,55 bez PVN; 

2) 2. iepirkuma daļā “Augsnes kaļķošanas materiālu piegāde 

Priekuļu pētniecības centram” saimnieciski visizdevīgo 

piedāvājumu iesniedzis LPKS “VAKS” ar piedāvāto līgumcenu 

EUR 120,66 bez PVN; 

3) 3. iepirkuma daļā “Mēslošanas līdzekļu kultūrām audzēšanai 

slēgtās platībās piegāde Priekuļu pētniecības centram” 

saimnieciski visizdevīgā piedāvājumu iesniedzis SIA “Agrimatco 

Latvia” ar piedāvāto līgumcenu EUR 2, 67 bez PVN; 

4)  7. iepirkuma daļā “Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu 

piegāde Priekuļu pētniecības centram” saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu ir iesniedzis SIA “Agrimatco 

Latvia” ar piedāvāto līgumcenu EUR 1051,37 bez PVN; 

5) 9. iepirkuma daļā “ Ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu 

piegāde Stendes pētniecības centram” saimnieciski visizdevīgā 

piedāvājumu iesniedzis LPKS “VAKS” ar piedāvāto līgumcenu 

EUR 1854,25 bez PVN; 

6)  10. iepirkuma daļā “Citu ar augu aizsardzību saistīto preču 

piegāde Stendes pētniecības centram” saimnieciski visizdevīgā 

piedāvājumu iesniedzis SIA “Agrimatco Latvia” ar piedāvāto 

līgumcenu EUR 90, 82 bez PVN; 

7) 11. iepirkuma daļā “Mikrobioloģisko preparātu piegāde 

Stendes pētniecības centram” saimnieciski visizdevīgā 

piedāvājumu iesniedzis SIA “Agrimatco Latvia” ar piedāvāto 

līgumcenu EUR 0,08 bez PVN. 
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16. Informācija (ja tā 

ir zināma) par to 

līguma vai 

vispārīgās 

vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais 

piegādātājs 

plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem. 

  

17. Pretendentu 

vērtējums 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma daļā.  

18. Ja piedāvājumu 

iesniedzis tikai 

viens piegādātājs, 

- pamatojums 

iepirkuma 

procedūras 

nepārtraukšanai 

saskaņā ar  MK 

noteikumu Nr.107 

“Iepirkuma 

procedūru un 

metu konkursu 

norises kārtība” 

19. punktu. 

 Nav attiecināms 

 

 

19.  Lēmuma 

pamatojums, ja 

iepirkuma 

komisija 

pieņēmusi 

lēmumu 

pārtraukt vai 

izbeigt iepirkuma 

procedūru 

Iepirkums izbeigts 4.,5.; 6., 8.; 12. Daļās, jo nav iesniegti 

piedāvājumi vai iesniegti tehniskajām specifikācijām neatbilstoši 

piedāvājumi. 

 

20. Piedāvājuma 

noraidīšanas 

pamatojums, ja 

iepirkuma 

komisija atzinusi 

piedāvājumu par 

nepamatoti lētu 

Nav attiecināms. 

21.  Iemesli, kuru dēļ 

netiek paredzēta 

elektroniska 

piedāvājumu 

iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir 

pienākums 

izmantot 

piedāvājumu 

saņemšanai 

elektroniskās 

Nav attiecināms. 
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informācijas 

sistēmas 

22. Konstatētie 

interešu konflikti 

un pasākumi, kas 

veikti to 

novēršanai 

Nav konstatēti. 

 

Komisijas priekšsēdētāja        Dace Uzulniece  
 

 

Komisijas loceklis        Juris Multiņš 
 

 

Komisijas loceklis        Varis Dedumets 
 

  
Komisijas locekle   __________________________________   Madara Erdmane  

 

 

 

Komisijas locekle   __________________________________   Baiba Palse 

 

 

 

  


