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IEPIRKUMU KOMISIJA 
PROTOKOLS 

Jaunpils novadā 
 
 

2019. gada 27.maijā Nr.2 
 

SĒDE SASAUKTA: 2019.gada 27.maijā plkst.10:00 
SĒDI VADA: iepirkuma komisijas priekšsēdētājs P.Baranovskis 
SĒDĒ PIEDALĀS  
IEPIRKUMA KOMISIJAS LOCEKĻI: 
Zemes ierīcības speciāliste  Z.Mielava  
PSIA “Jaunpils KS” valdes loceklis Guntis Jubiņš 
SĒDI PROTOKOLĒ: iepirkuma komisijas sekretārs Juris Valters 
 
DARBA KĀRTĪBA: 
 1. Par iepirkuma PIL 9. panta kārtībā „Ceļu virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju, 
izmantojot nepilno tehnoloģiju”, iepirkuma identifikācijas Nr. JND2019/1, piedāvājumu atvēršanu. 

 
1. § 

Par iepirkuma PIL 9. panta kārtībā 
„Ceļu virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno 

tehnoloģiju”, iepirkuma identifikācijas Nr. JND2019/1, 
 piedāvājumu atvēršanu 

Ziņo P.Baranovskis 
 

2018. gada 16. maijā IUB tika publicēts  paziņojums par plānoto līgumu iepirkumam PIL 9. panta 
kārtībā „Ceļu virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno 
tehnoloģiju”, iepirkuma identifikācijas Nr. JND2019/1. 

 
1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem iepirkuma komisijas sastāvu.  
2. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs nolasa iepirkumam PIL 9. panta kārtībā „Ceļu virsmas 

apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju”, iepirkuma 
identifikācijas Nr. JND2019/1, saņemto piedāvājumu sarakstu (pielikums Nr.1). 

3. Katrs iepirkumu komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu 
uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to saistīts Publiskā 
iepirkuma likuma izpratnē. 

4. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, to iesniegšanas secībā, pēc katra piedāvājuma 
atvēršanas komisijas priekšsēdētāja paziņo pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un 
piedāvāto cenu bez PVN. 

5. Iepirkumu komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājumiem.  
6. Saņemto piedāvājumu saraksts (pielikums Nr.1) tiek attiecīgi papildināts ar pretendentu 

piedāvājumos norādītajām piedāvājumu cenām (bez PVN) 
7. Pēc piedāvājumu atvēršanas, iepirkumu komisijas priešsēdētājs slēdz sanāksmi. 

 
Sanāksmes beigu laiks plkst.10:10 



 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                P.Baranovskis 

Iepirkuma komisijas locekļi 
 
  

 
                                                        ____________________ Z.Mielava 
 
 
 
                                                       _____________________ G.Jubiņš 
 
 
Iepirkuma komisijas sēdi protokolēja:    ___________________ J.Valters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.pielikums 

 

Iepirkums 9. panta kārtībā 
„Ceļu virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno 

tehnoloģiju”, iepirkuma identifikācijas Nr. JND2019/1, 
 

   

 

Iesniegto piedāvājumu saraksts1 

 

 

N.p.k. 
Pretendents (juridiskai personai - 

nosaukums, fiziskai personai - vārds, 
uzvārds), adrese 

Iesniegšanas 
datums 

Iesniegšanas 
laiks 

 

Piedāvājuma 
cena (bez 

PVN) 

 

1. 
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 27.05.2019 09:10 

58 511,25 

 

2. 
SIA “Strabag” 27.05.2019 09:33 

51 654.20 

 

 

 

                                                           
1
 Reģistrē piedāvājumu iesniegšanas secībā. 


