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Iepirkumu procedūras pēc atklāta konkursa „Autoceļu uzturēšana Skrundas novadā” ar 
identifikācijas Nr. SNP-2013-13 izvērtēšana. 

 
Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) slēgtā 

sēdes daļā izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus iepirkumam „Autoceļu uzturēšana 
Skrundas novadā” ar identifikācijas Nr. SNP-2013-13.  

 

1. Komisija pārbauda SIA „Skrundas komunālā saimniecība”, AS „Latvijas Autoceļu 
uzturētājs” un SIA „Taku meistars” piedāvājumu noformējuma un sastāva atbilstību 
nolikuma prasībām, kā arī pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām 

Komisija konstatē: 

2. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikumā noteiktajām noformējuma un 
kvalifikācijas prasībām un pārbaudes rezultāti ir atspoguļoti pielikumā Nr.1  

3. Paredzamā līgumcena par iepirkuma priekšmetu sastāda LVL 70 516,00 (septiņdesmit 
tūkstoši pieci simti sešpadsmit latu). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolemj:  

4. Slēgt autoceļu uzturēšanas līgumus ar sekojošiem Pretendentiem, kuru piedāvājums 
atbilst visām prasībām un ir ar viszemāko cenu: 

4.1. Par Autoceļu uzturēšanu Skrundas novada Skrundas pilsētā un Skrundas 
pagastā- SIA „Skrundas komunālā saimniecība” ar līgumcenu LVL 25 245,00 
(divdesmit pieci tūkstoši divi simti četrdesmit pieci lati un 00 santīmi), bez PVN; 

4.2. Par Autoceļu uzturēšanu Skrundas novada Rudbāržu pagastā- SIA „Taku 
meistars” ar līgumcenu LVL 18 930,00 (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti 
trīsdesmit lati un 00 santīmi), bez PVN; 

4.3. Par Autoceļu uzturēšanu Skrundas novada Raņķu pagastā- SIA „Taku meistars” 
ar līgumcenu LVL 10 355,50 (desmit tūkstoši trīs simti piecdesmit pieci lati un 50 
santīmi), bez PVN; 

4.4. Par Autoceļu uzturēšanu Skrundas novada Nīkrāces pagastā- SIA „Taku 
meistars” ar līgumcenu LVL 15 985,50 (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti 
astoņdesmit pieci lati un 50 santīmi), bez PVN; 



 

5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par 
Komisijas pieņemto lēmumu. 

6. Paziņojumu par noslēgtiem līgumiem publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.  
 
Komisijas priekšsēdētājs:  /paraksts/ Guntis Putniņš           
Komisijas locekļi:   /paraksts/  Dace Buķele 
    /paraksts/ Benita Lielāmere 
    /paraksts/ Aldona Zīdere 

/paraksts/ Kaspars Dzenis 
 


