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LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90000051932, 

„Ērģelnieki”,Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145,tālr/fakss 63107068, mob. tālr. 29146415, 
e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv 

 

IEPIRKUMU KOMISIJA 
PROTOKOLS 

Jaunpils novadā 
 

Iepirkuma 8.2panta kārtībā 
„Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā”, 

 identifikācijas Nr. JND2014/7” 
Pretendenta vērtēšana 

 
2014. gada 15.decembrī Nr.3 

 
SĒDE SASAUKTA: 2014.gada 15.decembrī, plkst.10:15  
SĒDĒ PIEDALĀS  
IEPIRKUMA KOMISIJAS LOCEKĻI: 
Domes izpilddirektors                Pēteris Baranovskis 
Domes deputāts   Ēriks Strautiņš 
Nekustamo īpašumu speciāliste  Zinta Mielava 
PSIA”Komunālā saimniecība” 
 valdes loceklis                       Guntis Jubiņš  
 
SĒDI PROTOKOLĒ: iepirkuma komisijas sekretārs  Juris Valters 
 
DARBA KĀRTĪBA: 
     1. § Par iepirkumu komisijas sēdes vadītāja ievēlēšanu,  

     2.§ Pretendentu piedāvājuma noformējuma vērtēšana iepirkuma „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana 
ziemā”, identifikācijas Nr. JND2014/7 
 
      3.§ Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana iepirkuma „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana 
ziemā”, identifikācijas Nr. JND2014/7, nolikuma prasībām. 
 
     4.§ Pretendentu finanšu piedāvājuma vērtēšana „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā”, 
identifikācijas Nr. JND2014/7, nolikuma prasībām.  
 
     5.§ Piedāvājuma ar zemāko cenu noteikšana un lēmuma pieņemšana iepirkuma „Jaunpils novada ceļu un 
ielu uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. JND2014/7 
 

 
1. § 

Par iepirkuma komisijas sēdes vadītāja ievēlēšanu 
 
Ņemot vērā to, ka Iepirkuma komisijas sēdē nepiedalās tās priekšsēdētāja, komisijai nepieciešams 

iecelt sēdes vadītāju. Iepirkumu komisijas locekļi vienbalsīgi izvirza Pētera Baranovska kandidatūru 

Iepirkuma komisijas sēdes vadīšanai un atklāti balsojot ar 4(četrām) balsīm „par” (P.Baranovskis, 

Ē.Strautiņš, Z.Mielava,G.Jubiņš), „pret”- nav, „atturas”- nav, iepirkumu komisija NOLEMJ:  

par iepirkumu komisijas sēdes vadītāju iecelt Pēteri Baranovski. 



 2 

 
 

2. § 
Pretendentu piedāvājuma noformējuma vērtēšana  

iepirkuma „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. 
JND2014/7, nolikuma prasībām 

Ziņo P.Baranovskis  
iepirkuma „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. JND2014/7, 
 nolikums tika izsniegts/nosūtīts pa e-pastu (pēc saņemtā pieprasījuma) vai iegūts pasūtītāja mājas lapā  - 
1(viens)  pretendents. 
iepirkuma „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. JND2014/7 
, tika saņemts - 1(viens) pretendenta piedāvājums. 

N.p.k. 
Pretendents (juridiskai personai – 

nosaukums, fiziskai personai – 
vārds, uzvārds), reģ.Nr., adrese 

Iesniegšanas 
datums 

Iesniegšanas 
laiks 

Piedāvājuma 
cena EUR, 
bez PVN 

1. 

SIA „JOŽI” 
reģ.Nr.45101001791 

„Jožu darbnīcas”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 

LV-3145 

12.12.2014. 13:00 20,00 

 
Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstība (atbilst/neatbilst) iepirkuma „Jaunpils novada ceļu un ielu 
uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. JND2014/7 nolikuma prasībām. 
 

N.p.k. 
Pretendents (juridiskai personai – 

nosaukums, fiziskai personai – 
vārds, uzvārds), reģ.Nr., adrese 

Pretendenta piedāvājuma noformējuma 
atbilstība: atbilst/neatbilst 

1. 

SIA „JOŽI” 
reģ.Nr.45101001791 

„Jožu darbnīcas”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 

LV-3145 

Atbilst. 

 
1.Iepirkumu komisija NOLEMJ: nākamajā vērtēšanas kārtā vērtēt  SIA „Joži” 
Pielikumā: Vērtēšanas lapa „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. JND2014/7, 
nolikuma prasībām” uz 1(vienas) lapas. 

 
2. § 

Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana  
iepirkuma „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. 

JND2014/7, nolikuma prasībām 
Ziņo P.Baranovskis  
Pretendentu atlases dokumentu atbilstība (atbilst/neatbilst) iepirkuma „Jaunpils novada ceļu un ielu 
uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. JND2014/7, nolikuma prasībām. 
 

N.p.k. 
Pretendents (juridiskai personai - 

nosaukums, fiziskai personai - 
vārds, uzvārds), reģ.Nr., adrese 

Pretendentu atlases dokumentu atbilstība: 
atbilst/neatbilst 

1. 

SIA „JOŽI” 
reģ.Nr.45101001791 

„Jožu darbnīcas”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 

LV-3145 

Atbilst. 

 
1.Iepirkumu komisija NOLEMJ: nākamajā vērtēšanas kārtā vērtēt SIA „Joži” . 
Pielikumā: Vērtēšanas lapa „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. JND2014/7, 
nolikuma prasībām”, uz 1(vienas) lapas. 
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3. § 
Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana  

iepirkuma „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. 
JND2014/7, nolikuma prasībām 

Ziņo P.Baranovskis  
 

N.p.k. 
Pretendents (juridiskai personai - 

nosaukums, fiziskai personai - 
vārds, uzvārds), reģ.Nr., adrese 

Piedāvājuma 
cena EUR, 
bez PVN 

PVN 21% 
Piedāvājuma 
cena EUR, ar 

PVN 

1. 

SIA „JOŽI” 
reģ.Nr.45101001791 

„Jožu darbnīcas”, 
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, 

LV-3145 

20,00 
4.20 24.20- 

 
4. § 

Pretendenta piedāvājuma izvērtēšana un lēmuma pieņemšana 
iepirkuma „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. 

JND2014/7 
Ziņo P.Baranovskis  
 
1.Vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu.  
2. Par uzvarētāju tiek atzīts nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. 
  
 
3. Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”, iepirkuma 8.2panta kārtībā „Jaunpils novada ceļu un ielu 
uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. JND2014/7,  
   atklāti balsojot ar 4(četrām) balsīm „par” (P.Baranovskis,Ē.Strautiņš,Z.Mielava,G.Jubiņš), „pret”- nav, 
„atturas”- nav, iepirkumu komisija NOLEMJ:  
                piešķirt tiesības slēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību(SIA) „Joži”, 
reģ.Nr.45101001791 , juridiskā adrese:”Jožu darbnīcas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, 
uzvarot iepirkumā „Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā”, identifikācijas Nr. JND2014/7 ar zemāko 
cenu EUR 20,00 par vienu kilometru attīrītā sniega.  
 
 
Pretendentu vērtēšanas sanāksmes beigu laiks: 2014. gada 15.decembrī plkst.10:25 
 
Iepirkumu komisijas sēdes vadītājs                 ___________________P.Baranovskis 
 
Iepirkumu komisijas locekļi                            ___________________Ē.Strautiņš 
 
                                                                  ___________________Z.Mielava 
 
                                                                 ___________________G.Jubiņš 
 
 
 
 
                               
                                
Iepirkumu komisijas sēdi protokolēja            ____________________J.Valters 
 
 

 

 


