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PAŠVALDĪBAS 
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

“RŪJIENAS SILTUMS” 
 

Reģistrācijas Nr. 44103023807 

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV 4240 
 

 

2019.gada 5.jūnijs                 Rūjienā 

 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLA Nr.3 

PIELIKUMS NR.3 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 
Iepirkuma procedūra “Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā” 1.kārta,  

Iepirkuma id.Nr. RS 1-3/2019. 

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese: Pašvaldības SIA “Rūjienas Siltums”, 

reģ.nr 44103023807, juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV 4240. 

2. Iepirkumu procedūras nosaukums: Iepirkuma procedūra “Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un 

izbūve Rūjienā” 1.kārta, Id.Nr. RS 1-3/2019 

3. Iepirkuma komisijas locekļu sastāvs: Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Gints Vēveris, komisijas 

locekļi Vita Eglīte, Ivo Virsis, Daiga Vanaga, Anete Āre. 

4. Projekta nosaukums: iepirkuma procedūra tiek veikta, īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansēt projektu “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana 

Rūjienā”, projekta nr. 4.3.1.0/18/A/027 

5. Iepirkuma priekšmeta īss raksturojums: Iepirkuma priekšmets ir siltumapgādes tīklu izbūves darbi 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) un Būvprojektu (B pielikums). 

6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas vieta un laiks: 27.05.2019., Rūjiena 

7. Iesniegto piedāvājumu saraksts: 

a. SIA “SANART”, reģ.nr, 44103043748, 27.05.2019., pl.12:56, piedāvātā cena 232561,02 

EUR (bez PVN). 

8. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu. 

9. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: saskaņā ar nolikumu. 

10. Komisijas novērtējums par pretendentu un tā iesniegtā piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma 

prasībām: SIA “SANART” (reģ.nr, 44103043748) piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma 

prasībām. 

11. Iepirkuma komisijas lēmums par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu, un tā pamatojums: atklāti 

balsojot ar 4 (četrām) balsīm PAR, 0 (nulle) balsīm PRET, 0 (nulle) balsīm ATTURAS, iepirkuma 

komisija nolemj: līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “SANART”, reģ.nr. 44103043748 par 

līgumcenu EUR 232561,02 (divi simti trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti sešdesmit viens euro un 02 

centi); 

12. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pamatojums: SIA “SANART” piedāvājums atbilst 

nolikuma prasībām un, no iesniegtajiem piedāvājumiem ir ar zemāko cenu. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 

Gints Vēveris    (personisks paraksts) 


