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Ziņojums par atklātu konkursu 

„Par transporta līdzekļa piegādi SIA “Liepājas RAS”” 

Pasūtītājs 

SIA „Liepājas RAS”,  

reģistrācijas Nr.:42103023090,  

adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts,  

Grobiņas novads, Latvija, LV-3430 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs 
LRAS 2018/7 

Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

Iepirkuma priekšmets 
Transporta līdzekļu piegāde SIA “Liepājas RAS” atbilstoši tehniskajā 

specifikācijā minētajām prasībām.  

Līguma izpildes termiņš piegādes termiņš – 5 (piecu) mēnešu laikā 

CPV kods 34100000-8 (Mehāniskie transportlīdzekļi.) 

Paziņojums par līgumu 

publicēts www.iub.gov.lv 
27.03.2018. 

Iepirkumu komisijas 

izveidošanas pamatojums 

SIA “Liepājas RAS” valdes locekļa 2018.gada 22.janvāra rīkojums 

Nr.1.17/4/18. 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētājs  Māris GRĪNFELDS,  

Komisijas priekšsēdētāja  vietnieks  Raivo ŠPAKS,  

Komisijas locekle Antra VAIVARE. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs 

un vērtēšanas kārtība 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir 

līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, 

kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. 

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un 

tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu. 

Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam vismaz 2 

(diviem) piedāvājumiem novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma 

izvēles kritērijs ir īsākais piedāvātais piegādes termiņš. Ja arī atbilstoši šim 

kritērijam novērtējums ir vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā. 

Par izlozes norises vietu un laiku tiek informēti visi pretendenti vismaz 3 

(trīs) darba dienas iepriekš. 

Piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums, laiks 
“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  17.04.2018. plkst. 10.00 

Piedāvājumu atvēršanas 

vieta, datums un laiks 
“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  17.04.2018. plkst. 10.00 

Pretendentu saraksts Reģistrācijas numurs 
Piedāvātā kopējā līgumcena EUR,  

bez PVN 

SIA “SD Autocentrs” 42103012097 46 783,47  

Iepirkumu komisijas lēmums 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “SD Autocentrs” (42103012097) par kopējo līgumcenu EUR 46 

783,47, bez PVN. 

Lēmuma nepārtraukt 

iepirkuma procedūru 

pamatojums, ievērojot 

Ministru kabineta 2017. gada 

28. februāra noteikumos Nr. 

107 “Iepirkuma procedūru un 

metu konkursu norises 

kārtība” noteikto 

Piedāvājumu atklātā konkursā ir iesniedzis viens pretendents. Iepirkuma 

procedūras laikā nav izteikti iebildumi par atklāta konkursa nolikumā 

ietvertajām prasībām. 

Atklāta konkursa nolikumā ietvertās prasības ir objektīvas un samērīgas 

iepirkuma priekšmetam un nodrošina likumā noteikto mērķu 

sasniegšanu.  

http://www.iub.gov.lv/


 2 

Iepirkumu komisijas lēmuma  

pieņemšanas datums 
2018.gada 26.aprīlis 

Ziņojuma sagatavošanas vieta 

un laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

2018.gada 26.aprīlis 

 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Māris GRĪNFELDS  

  

Ziņojumu sagatavoja iepirkumu komisijas sekretāre B.AKMENTIŅA-ČERŅECOVA 

 


