
 

Riebiņu novada dome 
Reģ. Nr.90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV – 5326 

IEPIRKUMU KOMISIJA 
Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

 

PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTĀ KONKURSĀ PIEŅEMTO LĒMUMU 

 

1. Pasūtītāja nosaukums: Riebiņu novada dome 

Adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV – 5326 

Tālrunis/fakss: 65324376/65324375  

2. Identifikācijas Nr.: 2018/45  

3. Iepirkuma priekšmets: “Riebiņu novada pašvaldības autoceļu 

2018./2019.gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi” 

4. Saņemto piedāvājumu skaits: 6 (seši) 

5. Pretendenta nosaukums, kurš netiek uzaicināts noslēgt līgumu, un 

iepirkumu komisijas pamatojums: 

 

2. daļa – Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļu 

2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 

 

Nosaukums Pretendenta piedāvātā cena EUR 

bez PVN 

Pamatojums 

“Ceļi un tilti” SIA 19300,00 Atklātā konkursa nolikuma 

punkts 4.9 

 

3. daļa – Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu 

2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 

Nosaukums Pretendenta piedāvātā cena EUR 

bez PVN 

Pamatojums 

Vladimirs Petrovs 35000,00 Piedāvājums neatbilst 

Nolikuma punktu 3.1.3, 

3.1.4, 3.3.1, 3.3.2 prasībām- 

nav atbilstoša finanšu 

apgrozījuma un pieredzes 

iepriekšējo 3 gadu periodā, 

nepilnīgi aizpildīts darbu 

daudzumu un izmaksu 

saraksts. Piedāvājumu tiek 

noraidīts kā neatbilstošs 

Iepirkuma Nolikuma 

prasībām 

4. daļa – Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu 

2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 

 

Nosaukums Pretendenta piedāvātā cena EUR 

bez PVN 

Pamatojums 



Genadijs Petrovs 13860,00 Piedāvājums neatbilst 

Nolikuma punktu 3.1.3, 

3.3.1, 3.3.2 prasībām- nav 

atbilstoša finanšu 

apgrozījuma iepriekšējo 3 

gadu periodā, nav aizpildīts 

darbu daudzumu un 

izmaksu saraksts. 

Piedāvājumu tiek noraidīts 

kā neatbilstošs Iepirkuma 

Nolikuma prasībām 

 

 

6. Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums, un piedāvātā 

līgumcena: 

1.daļa – Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļu 2018./2019. 

gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 

 

Nosaukums Pamatojums 

SIA “RECRO-N” 

 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums  

26174,90 

 

2.daļa – Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļu 

2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 

 

Nosaukums Pamatojums 

“Ozoli” Saunas pagasta A.Gribonika ZS Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums  

17431,00 

 

3.daļa – Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu 

2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 

 

Nosaukums Pamatojums 

“Ceļi un tilti” SIA Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums  

22040,00 

 

4.daļa – Riebiņu novada Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļu 

2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 

 

Nosaukums Pamatojums 

“Ceļi un tilti” SIA Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums  

9250,00 

5.daļa – Riebiņu novada Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļu 

2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 

 

Nosaukums Pamatojums 

SIA “RECRO-N” Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums  



 15468,40 

 

6.daļa – Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļu 

2018./2019. gada ziemas ikdienas uzturēšanas darbi 

Nosaukums Pamatojums 

“Ozoli” Saunas pagasta A.Gribonika ZS Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums  

12800,00 

 

7.daļa – Riebiņu novada pašvaldības autoceļu un ielu slīdamības 

likvidēšanas (kaisīšanas ar pretslīdes materiāliem) 

 

Nosaukums Pamatojums 

“Latvijas autoceļu uzturētājs” VAS 

Daugavpils ceļu rajons 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums  

13879,20 

 

7. Kārtība, kādā izskatāmi iesniegumi par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu – 

iesniegumu par iespējamo tiesību aizskārumu jāiesniedz  Iepirkumu 

uzraudzības birojā 10 dienu laikā pēc dienas, kad informācija par konkursa 

rezultātiem konkrētai personai nosūtīta elektroniski, izmantojot drošu 

elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu 

dokumentu, vai pa faksu, vai nodota personīgi , vai 15 dienu laikā pēc 

dienas, kad minētā informācija nosūtīta pa pastu. 

 

Ziņas sagatavoja: Iepirkumu speciāliste Inese Kunakova 

 
         60001470, 26173392                                                                                                 Paraksts 


