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ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 

PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA” 
REĢISTRĀCIJAS KODS  90002299846 

PILS  IELĀ 58, ALŪKSNĒ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64323259, FAKSS 64323259,e-pasts: spodra@aluksne.lv 

 

PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS „SPODRA” IEPIRKUMA  „SLĪDAMĪBAS SAMAZINĀŠANA 

ALŪKSNES PILSĒTAS IELĀS AR TRANSPORTA UN KAISĀMĀ MATERIĀLA 

PAKALPOJUMIEM”( IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS PA SPODRA 2014/01) 

PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS 

SĒDES PROTOKOLS 

Alūksnē 

2014.gada 27.janvārī                                                                                               Nr.3,   3.p. 

 

3.  Par iepirkuma līguma slēgšanas  tiesību piešķiršanu. 

 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” iepirkumu komisija, saskaņā ar 

pašvaldības aģentūras „SPODRA” iepirkuma „Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās 

ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem”(identifikācijas numurs PA SPODRA 

2014/01 nolikumā noteikto, izskatot pretendenta piedāvājuma atbilstību minētā iepirkuma 

prasībām, 

konstatēja: 

3.1. Iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā ir saņemts un  atvērts šāds pretendenta piedāvājums 

ar to piedāvāto līgumcenu euro (bez pievienotās vērtības nodokļa):  

        3.1.1.  AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons ( reģistrācijas Nr. 

40003356530) -   līgumcena EUR 14190.00 (četrpadsmit tūkstoši viens simts 

deviņdesmit euro 00 centi); 

 

Ņemot vērā pretendenta piedāvājuma pārbaudē un vērtēšanā konstatēto, pamatojoties uz 

Publisko iepirkumu likuma 8
1
.pantu un pašvaldības aģentūras „SPODRA” iepirkuma 

„Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās ar transporta un kaisāmā materiāla 

pakalpojumiem”(identifikācijas numurs PA SPODRA 2014/01) nolikuma  11.6.punktu, 

Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA”  iepirkumu komisija atklāti balsojot,  

 

 „par” – 3,    

 „pret” - nav,  

„atturas” - nav. 

N O L Ē M A :  

 

1.  Pašvaldības aģentūras „SPODRA” iepirkuma „Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas 

ielās ar transporta un kaisāmā materiāla pakalpojumiem”(identifikācijas numurs PA 

SPODRA 2014/01) līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam AS „Latvijas 

autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons (reģistrācijas Nr. 40003356530) par 

piedāvāto līgumcenu EUR 14190.00 (četrpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit euro 00 

centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa, saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem un  

pretendenta piedāvājumu. Līgumcena ar pievienotās vērtības nodokli sastāda līgumcenu 

EUR 17169.90 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi euro 90 centi). 
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2. Pašvaldības aģentūras „SPODRA” iepirkuma komisijas lēmumu var pārsūdzēt viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā (pasta adrese: 

Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4200) 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   G.KOZILĀNS 

 

Komisijas locekle (personiskais paraksts) I.RIBOZOLA 

 

Sēdi protokolēja (personiskais paraksts) I.STRUPIŅA  

 

IZRAKSTS PAREIZS 

P/a „SPODRA” iepirkumu 

Komisijas sekretāre      I.Strupiņa 

Alūksnē, 27.01.2014. 

 


