
SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 
„JŪRMALAS ŪDENS” 

 
iepirkuma ar ID Nr. 8PI-JU-02/2013  

 „Par tiesībām veikt dzelzceļa novadgrāvju renovāciju Asaros un Mellužos, Jūrmalā 
saskaņā ar līguma noteikumiem” 

 
IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒDES 

PROTOKOLS Nr.1 

 
Jūrmalā, Promenādes  ielā 1a 2013.gada 2.decembrī 
Sēde atklāta plkst.13:00 
 
Piedalās: 
Komisijas locekļi: 
L.Janberga, A.Kamarūts un R.Ansulis. 
Sēdi vada - komisijas priekšsēdētājs R.Ansulis. 
Protokolē – R.Ansulis 
 
Darba kārtība: 

1. Pretendentu iesniegto piedāvājumu organizētajā iepirkumā ar ID Nr. 8PI-JU-02/2013 „Par 
tiesībām veikt dzelzceļa novadgrāvju renovāciju Asaros un Mellužos, Jūrmalā saskaņā ar 
līguma noteikumiem” vērtēšana.   

2. Lēmuma pieņemšana izsludinātās iepirkuma procedūras ietvaros. 
 
1. Pretendentu iesniegto piedāvājumu organizētajā iepirkumā ar ID Nr. 8PI-JU-02/2013 
„Par tiesībām veikt dzelzceļa novadgrāvju renovāciju Asaros un Mellužos, 

Jūrmalā saskaņā ar līguma noteikumiem” vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
izsludinātās iepirkuma procedūras ietvaros.   

 
Piedāvājumu vērtēšanas procedūru vada komisijas priekšsēdētājs R.Ansulis. 
Tiek nolasīts komisijas sastāvs un sniegta informācija par pretendentiem, kas iesnieguši 
piedāvājumus un piedalījušies piedāvājumu atvēršanā, kas notika Jūrmalā, Promenādes ielā 1a 
17.kabinetā 2013.gada 12.novembrī plkst.09:00.  
 
Komisijas priekšsēdētājs informē, ka piedāvājumu atvēršanas sapulces gaita netika protokolēta, 
jo Publisko iepirkumu likums attiecīgās iepirkuma procedūras ietvaros šāda dokumenta 
sagatavošanu minētajā procesā nepieprasa. Piedāvājumu atvēršanā piedāvājumus iesniegušie 
pretendenti nepiedalījās. Pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas katrs iepirkuma komisijas 
loceklis parakstīja apliecinājumu, ka neatrodas interešu konfliktā un nav ietekmēts (1.pielikums), 
kas tiek pievienoti sēdes protokolam. 
 
Komisijas priekšsēdētājs ziņo: 
Piedāvājumus iepirkumam ir iesniedzis viens pretendents – SIA „Grunters” 2013.gada 
11.novembrī , par ko tika veikta atzīme uz pretendenta iesniegtās piedāvājuma aploksnes, kā 
arī ierīkota atsevišķa pretendentu reģistrācijas lapa, kurā katrs piedāvājumu iesniegušai 
pretendents parakstījās par piedāvājuma iesniegšanas faktu (2.pielikums).   
 
Pretendentu finanšu piedāvājumi: 
 

Nr. Pretendenta nosaukums 
Pretendenta piedāvātā 

kopējā līgumcena  
 (bez PVN) 

1 SIA „Grunters” 24 458,45 LVL 

 
Komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi uzsāk piedāvājuma vērtēšanu, veicot 
piedāvājumu atbilstības pārbaudi iepirkuma uzaicinājumā izvirzītajām prasībām (3.pielikums 

– iepirkumu komisijas locekļu individuālie vērtējumi).  



 
Iepirkumu komisijas locekļu individuālo vērtējumu apkopojums ar vērtējumu pamatojumu 
tiek pievienots protokola 4.pielikumā. 

 

Komisija pārbauda pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai nav 
pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 
procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 
parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts, 
un vai pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 
dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.  
 
Izziņa no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par uzņēmumu maksātnespēju vai 
bankrota procedūras neesamību pievienota protokola 5.pielikumā  

 

Izdruka no Valsts Ieņēmumu dienesta datubāzes par saimnieciskās darbības apturēšanu 
pievienota protokola 6.pielikumā.  

 

Izziņa par nodokļu parādu neesamību no Valsts Ieņēmumu dienesta datubāzes pievienota 
protokola 7.pielikumā. 
 
Komisija lemj:  

1. Pretendenta: SIA „Grunters” iesniegtais piedāvājums ir atbilstošs iepirkuma 
uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.  

2. Par visizdevīgāko piedāvājumu atzīt SIA „Grunters” piedāvājumu, kas saskaņā ar 
iepirkumu komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem ir ieguvis lielāko punktu 
skaitu. 

3. SIA „Grunters” atbilst Publisko iepirkumu likuma 8’.panta 5’.daļā minētajām 
prasībām. 

4. Noslēgt ar SIA „Grunters” publisko iepirkuma līgumu, saskaņā ar publiskās 
iepirkuma procedūras dokumentāciju. 

 
Balso “par”: L.Janberga, A.Kamarūts, R.Ansulis. 
Balso “pret”: nav. 
Balso “atturas”: nav. 
Lēmums ir pieņemts 
 
 
Sēde slēgta plkst. 15:00 
Protokols sastādīts uz 2 (divām) lapām ar 4 (četriem) pielikumiem, vienā oriģināleksemplārā.  

 

Komisijas priekšsēdētājs R.Ansulis  

 

Komisijas locekļi: 

  A.Kamarūts 

          

   L.Janberga  
 
Protokolēja: R.Ansulis 


