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LĒMUMS PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU 
 

Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 
2013./2014.gada ziemas sezonā 

 
1. Pasūtītāja nosaukums – Aglonas novada dome. 
2. Iepirkuma identifikācijas numurs – AND/2013/18 
3.  Iepirkuma priekšmets – Aglonas novada ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 

2013./2014.gada ziemas sezonā 
    Paredzamais līguma izpildes laiks –  līdz 15.04.2014.g.                                                                                          
 
4. Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus:  

N.p
.k. 

Pretendents Adrese Piedāvājuma 
iesniegšanas 
datums 

Piedāvājuma 
reģistrācijas 
numurs laiks 

1. Zemnieku saimniecība 
„Akmeņgravas”  

Akmeņgravas, Grāveru pagasts,  Aglonas 
novads 

21.10.2013 Nr.2665 

2.  AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” 
Daugavpils ceļu rajons 

Krustpils ielā 4, Rīga, LV 1073 22.10.2013., 
plkst. 9.00 

Nr.2669 

 
5.  Tā pretendenta nosaukums, kuram  piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:  
1. z/s „Akmeņgravas”, reģistrācijas numurs 51501023821, juridiskā adrese – „Akmeņgravas”, 

Grāveru pagass, Aglonas novads, LV 5304 
   2. AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons, reģ.Nr. 40003356530, juridiskā adrese – 

Krustpils ielā 4, Rīga, LV 1073, biroja adrese – Vaļņu iela 15, Daugavpils, LV 5401 
 
 6. Pretendentu un uzvarētāja līguma cena:  

N.p.k. Pretendents Autoceļa 
brauktuves un 
nomaļu attīrīšana 
no sniega, braucot 
paralēli ceļa asij.   
1 pārgājiena km 

Autoceļa 
attīrīšana no  
sniega slīpi 
attiecībā pret 
ceļa asi 
(sanesumi) 
100 kub.m 

Slīdamības 
likvidēšāna 
uz novada 
autoceļiem 
smilts   
1 pārgājiena 
km 

Slīdamības 
likvidēšāna uz 
novada autoceļiem 
smilts sāls 
maisījums     
 1 pārgājiena km 

Slīdāmības 
samazināšna 
izveidojot 
rievas 
apledojumā 
1 pārg.km 

1. Zemnieku saimniecība 
„Akmeņgravas”  

3,10 8,00 - - - 

2. AS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Daugavpils 
ceļu rajons 

4,15 21,01 11,10 16,51 5,90 

 



7. Par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības – zemākā cena 
piedāvājumam, kas atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām. 
8. Pretendentu piedāvājumu noraidīšanas iemesli: - nav 
9.Lēmuma pamatojums, ja pieņemts lēmums izbeigt vai pārtraukt iepirkumu, 
neizvēloties nevienu  piedāvājumu – nav. 
10.Lēmuma nosūtīšanas datums – 24.10.2013. 
11.Lēmuma pārsūdzēšanas kārtība – Pasūtītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā 
noteiktā kārtībā saskaņā ar  Publisko iepirkuma likuma 8.1  panta   13.daļu. 
 
 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                     I.Barkeviča   


