
ATKLĀTA KONKURSA 

 

“Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē 

“Aizpute”, “Kuldīga”, “Priekule”, “Saldus”, “Ventspils””  

(identifikācijas Nr. AD 2015/9) 

 

ZIŅOJUMS 

 
 
Rīgā         2016.gada 20. aprīlī 

 

 

 

1.Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: 

 

Pasūtītājs Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 

Juridiskā adrese Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050 

Reģistrācijas numurs LV 40003429317 

 

 

2. Iepirkuma priekšmets: 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem tehniskajā specifikācijā 

norādītajā reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā „KURZEME” atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un Iepirkuma līgumam. Reģionālās nozīmes maršrutu tīkls 

„KURZEME” sastāv no šādām lotēm: „Priekule”, „Aizpute”, „Kuldīga”, „Saldus” un 

„Ventspils”. 

 

3.Iepirkuma identifikācijas numurs: 

AD 2015/9 

 

4. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv):  

2016. gada 2. maijā  

 

5. Iepirkumu komisijas izveidošanas pamats un sastāvs: 

2015. gada 22. aprīļa Rīkojums Nr.1-3/15 „Par iepirkumu komisijas izveidošanu 

saistībā ar iepirkumu par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļas maršrutos” 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 

Valdes loceklis, Sabiedriskā transporta finanšu analīzes 

un audita daļas vadītājs - M. Jaunups 

 

http://www.iub.gov.lv/
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Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 

Valdes priekšsēdētājs - K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi: 

Juridiskās daļas vadītāja - V. Ļeonova 

 

Sabiedriskā transporta finanšu analīzes 

 un audita daļas vadītāja vietniece – analītiķe-K.Grīviņa  

 

Sabiedriskā transporta finanšu analīzes 

 un audita daļas vadītāja vietniece - uzraudzības auditore - I. Puķīte 

 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas 

 vadītājas vietnieks – plānotājs - J.Lagzdons 

 

Galvenās grāmatvedes vietnieks - A.Balodis 

 

 

6. Pretendenta kvalifikācijas prasības: 

Kvalifikācijas prasības ir norādītas atklāta konkursa nolikumā: 

 1.Prasības attiecībā uz Pretendentu un Apakšuzņēmēju atbilstību 

profesionālās darbības veikšanai (atklāta konkursa nolikuma 10.punkts): 

1.1. Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbības 

reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

1.2.Pretendentam ir pasažieru pārvadājumu veicēja speciālā atļauja (licence). Ja 

Pretendents ir personu apvienība, tad pasažieru pārvadājumu veicēja speciālajai atļaujai 

(licencei) jābūt visiem tiem apvienības dalībniekiem, kas piedāvājumā tiks norādīti kā 

pasažieru pārvadājumu veicēji. 

10.3.Apakšuzņēmējiem, kurus Pretendents plāno piesaistīt pasažieru 

pārvadājumu veikšanai, jābūt pasažieru pārvadājumu veicēja speciāla atļaujai (licencei). 

10.4.Pretendentam un katrai no personu apvienībā ietilpstošajām personām, un 

Apakšuzņēmējiem, kas nodrošinās pasažieru pārvadājumus, ir vismaz trīs gadu pieredze 

pasažieru komercpārvadājumu veikšanā. 

10.5.Pretendents iepriekšējo trīs gadu (2012., 2013. un 2014.) laikā ir izpildījis 

pasažieru komercpārvadājumus vienā vai vairākos pasūtījuma līgumos vai viena vai 

vairāku maršrutu tīkla ietvaros ne mazākā apjomā kā konkursa rezultātā noslēdzamā 

līguma viena gada veicamo kilometru apjoms (saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu) un par 

to ir saņemta (pievienota piedāvājumam) attiecīgā līguma pasūtītāja pozitīva atsauksme 

(atsauksmē pasūtītājs norāda veikto kilometru apjomu). 1 

 2.Tehniskās prasības pakalpojumu sniegšanā iesaistītiem 

transportlīdzekļiem (atklāta konkursa nolikuma 11.punkts): 

2.1. Pretendenta pakalpojuma sniegšanā iesaistīto M2 un M3 kategorijas 

                                                           
1 Minētā prasība tiks izpildīta arī gadījumos, ja, summējot vairākos līgumos ietverto apjomu, tiks sasniegts 

1.pielikumā noteiktais apjoms.  
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autobusu vidējais vecums katrā pakalpojumu sniegšanas kalendārajā gadā nepārsniedz 

- 15 (piecpadsmit) gadus, bet katra atsevišķa autobusa vecums nedrīkst būt lielāks par 

20 gadiem. 

2.2.Pretendenta Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem autobusiem jābūt 

aprīkotiem ar tādām ventilācijas un apkures iekārtām, kas neatkarīgi no laika apstākļiem, 

nodrošina tīru gaisu un pastāvīgu temperatūru autobusa salonā robežās no + 160C līdz + 

240C (atbilstoši sezonai); 

2.3.Vismaz 10% no pretendenta Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem 

autobusiem jābūt pielāgotiem personām ar funkcionāliem traucējumiem, grūtnieču un 

personu ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) pārvadāšanai saskaņā kārtību, 

kas noteikta 2012. gada 28. augusta MK noteikumos Nr.599 „Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība”2; 

2.4.Pretendenta Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajos autobusos jāizmanto 

elektroniskas kontroles ierīces, ja normatīvajos aktos vai atsevišķā līgumā ar Pasūtītāju 

ir paredzēts, ka pārvadātājam transportlīdzekļos jāizmanto elektroniskas kontroles 

ierīces līguma izpildes kontroles nodrošināšanai3; 

2.5.Pretendenta Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem M3 kategorijas autobusiem 

jābūt rokas bagāžas plauktiem rokas bagāžas, kuras izmēri noteikti 2012. gada 28. 

augusta MK noteikumos Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un 

izmantošanas kārtība”, izvietošanai un bagāžas nodalījumam zem autobusa pasažieru 

salona vai citā vietā; 

2.6.Pretendenta Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem autobusiem jābūt no 

pasažieru salona norobežotai transportlīdzekļa vadītāja kabīnei; 

2.7.Pretendenta un Apakšuzņēmēja Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem 

autobusiem attālumam starp braukšanas virzienā novietotiem krēsliem 62 cm augstumā 

no autobusa salona grīdas jābūt: 

2.7.1. M2 kategorijas autobusiem - vismaz 65 cm; 

2.7.2. M3 kategorijas autobusiem - vismaz 68 cm. 

2.8.Pretendenta Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem autobusiem salonā 

jānodrošina, lai pasažierim informācija par attiecīgām sabiedriskā transportlīdzekļa 

pieturvietām maršrutā būtu pieejama audiāli vai vizuāli. 

 

 

7.Piedāvājumu izvēles kritēriji:  

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.  

 

8.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  

2016. gada 18. janvāris plkst.11.00. 

 

9.Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  

2016. gada 26. janvārī, Rīgā, Vaļņu ielā 30., plkst.10.00. 

 
                                                           
2 Gadījumā, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, pretendenta rīcībā nav autobusi, kas ir pielāgoti personu ar funkcionāliem 

traucējumiem, grūtnieču un personu ar maziem bērniem (tai skaitā ar bērnu ratiņiem) pārvadāšanai saskaņā ar apjomiem un 

kārtību, kas noteikta 2012. gada 28. augusta MK noteikumos Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un 

izmantošanas kārtība”, pretendents iesniedz rakstveida apliecinājumu par gatavību izpildīt nolikuma 11.3.punkta prasības. 
3Piedāvātajā pakalpojumu cenā nav jāierēķina izmaksas saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma 

izpildes kontrolei nepieciešamo elektronisko kontroles ierīču ieviešanu un lietošanu transportlīdzekļos. Pretendents iesniedz 

rakstveida apliecinājumu par gatavību izpildīt nolikuma 11.4.punkta prasības. 



10. Saņemtie piedāvājumi: 
 

1. Maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Aizpute” piedāvājumu iesniedza: 

Nr.p.k. Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas 

datums 

Piedāvājuma iesniegšanas 

laiks 

Piedāvātā pakalpojumu 

cena EUR/km 

1. SIA “Sabiedriskais autobuss”  18.01.2016. 9.44 0.4405 

2. AS “Talsu autotransports” 18.01.2016. 9.58 0.7313 

3. AS “Liepājas autobusu parks” 18.01.2016. 10.06 0.5900 

 

2. Maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Kuldīga” piedāvājumu iesniedza: 

Nr.p.k. Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas 

datums 

Piedāvājuma iesniegšanas 

laiks 

Piedāvātā pakalpojumu 

cena EUR/km 

1. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9.44 0.7175 

2. SIA “Tukuma auto” 18.01.2016. 9.55 0.9367 

3. SIA “Transporta firma Mobile - A” 18.01.2016. 9.56 0.9950 

4. AS “Talsu autotransports” 18.01.2016. 10.00 0.869 

5. AS “Liepājas autobusu parks” 18.01.2016. 10.04 0.9400 

3. Maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Saldus” piedāvājumu iesniedza: 

Nr.p.k. Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas 

datums 

Piedāvājuma iesniegšanas 

laiks 

Piedāvātā pakalpojumu 

cena EUR/km 

1. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9.44 0.7346 
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2. SIA “Tukuma auto” 18.01.2016. 9.53 0.9360 

3. AS “Talsu autotransports” 18.01.2016. 10.00 0.9514 

4. AS “Liepājas autobusu parks” 18.01.2016. 10.05 0.9999 

 

4. Maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Priekule” piedāvājumu iesniedza: 

Nr.p.k. Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas 

datums 

Piedāvājuma iesniegšanas 

laiks 

Piedāvātā pakalpojumu 

cena EUR/km 

1. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9.44 0.5308 

2. AS “Talsu autotransports” 18.01.2016. 9.59 0.7209 

3. AS “Liepājas autobusu parks” 18.01.2016. 10.07 0.6375 

 

5. Maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Ventspils” piedāvājumu iesniedza: 

Nr.p.k. Pretendents Piedāvājuma iesniegšanas 

datums 

Piedāvājuma iesniegšanas 

laiks 

Piedāvātā pakalpojumu 

cena EUR/km 

1. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9.44 0.6303 

2. AS “Talsu autotransports” 18.01.2016. 9.59 0.9471 



 

11.Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumu neatbilst konkursa nolikumā 

izvirzītām prasībām: 

1) Izvērtējot AS „Talsu autotransports” iesniegto piedāvājumu un pamatojoties 

uz konkursa nolikuma 17.2.punktā noteikto, tika nolemts (iepirkumu komisijas 

2016.gada 3.marta protokols Nr. AD  2015/09-19) - atzīt pretendenta AS „Talsu 

autotransports” (reģ.nr.40003009139) iesniegto tehnisko piedāvājumu atklātam 

konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Aizpute”, 

“Kuldīga”, “Priekule”, “Saldus”, “Ventspils”” (identifikācijas Nr. AD 2015/09) lotēs 

“Aizpute”, “Kuldīga”, “Priekule”, “Ventspils” par neatbilstošu konkursa nolikuma 11. 

un 13.punktā noteiktām prasībām un noraidīt to, neveicot tā turpmāko vērtēšanu.  

Izvērtējot AS „Talsu autotransports” iesniegto piedāvājumu un pamatojoties 

uz atklāta konkursa nolikuma 16.10.punktā noteikto, iepirkumu komisija nolēma 

(iepirkumu komisijas 2016.gada 16.februāra protokols Nr.AD 2015/09-13) ka jūsu 

iesniegtais piedāvājums konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā 

“Kurzeme” lotē “Aizpute”, “Kuldīga”, “Priekule”, “Saldus”, “Ventspils”” (id. Nr. AD 

2015/09) lotē “Saldus”,  tika noraidīts tā turpmāko vērtēšanu.  

 

2) Izvērtējot SIA “Transporta firma Mobile –A” iesniegto piedāvājumu un 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmās daļas 5.punktā noteikto ar 

2016.gada 23.februāra protokolu Nr. AD 2015/09-15 tika izslēgts no dalības iepirkumā  

“Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem 

reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Aizpute”, “Kuldīga”, 

“Priekule”, “Saldus”, “Ventspils”” (identifikācijas Nr. AD 2015/09) lotē “Kuldīga”. 

 

3) Izvērtējot SIA „Sabiedriskais autobuss” piedāvājumu konkursā „Par tiesību 

piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās 

nozīmes maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Aizpute”, “Kuldīga”, “Priekule”, 

“Saldus”, “Ventspils”” (id. Nr. AD 2015/09) lotē “Aizpute”, “Kuldīga”, “Priekule”, 

“Saldus”, “Ventspils” tika atzīts par neatbilstošu normatīvo aktu, tostarp, Patērētāju 

tiesību aizsardzības likuma 3.panta 4.apakšpunktam, Preču un pakalpojumu drošuma 

likuma 4.panta otrajai daļai un 6.panta pirmajai daļai, 2012.gada 28.augusta Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un 

izmantošanas kārtība” V nodaļā noteiktajam un 91.punktam, kā arī atklāta konkursa 

nolikuma 11.5.punkta prasībām un atklāta konkursa nolikuma 4.pielikuma tabulā nr.2 

iekļautai prasībai, un izslēgts no dalības konkursā. 

 

4) Izvērtējot AS “Liepājas autobusu parks’ piedāvājumu konkursam „Par tiesību 

piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās 

nozīmes maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Aizpute”, “Kuldīga”, “Priekule”, 

“Saldus”, “Ventspils”” (id. Nr. AD 2015/09) lotē “Saldus” tika atzīts par neatbilstošu 

normatīvo aktu, tostarp, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 3.panta 4.apakšpunktam, 

Preču un pakalpojumu drošuma likuma 4.panta otrajai daļai un 6.panta pirmajai daļai, 

2012.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.599 “Sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” V nodaļā noteiktajam un 
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91.punktam, kā arī atklāta konkursa nolikuma 11.5.punkta prasībām un atklāta konkursa 

nolikuma 4.pielikuma tabulā nr.2 iekļautai prasībai, un izslēgts no dalības konkursā 

sekojošo apsvērumu dēļ. 

 

12. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu: 

Saskaņā Autotransporta direkcijas 2015. gada 18. aprīlī (iepirkumu komisijas 

protokols Nr. AD 2015/09-29) pieņemto lēmumu par konkursa  “Par tiesību piešķiršanu 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes 

maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Aizpute”, “Kuldīga”, “Priekule”, “Saldus”, 

“Ventspils”” (identifikācijas Nr. AD 2015/9) rezultātiem: 

1.  lotē “Aizpute” par uzvarētāju tika atzīts un iepirkuma līgumu tika nolemts 

slēgt ar pretendentu AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. Nr. 40003015652) ar piedāvāto 

pakalpojuma cenu 0,5900 EUR par kilometru; 

2. lotē “Kuldīga” par uzvarētāju tika atzīts un iepirkuma līgumu tika nolemts 

slēgt ar pretendentu SIA “Tukuma Auto” (reģ. Nr. 40003262339) ar piedāvāto 

pakalpojuma cenu 0,9367 EUR par kilometru; 

3. lotē “Saldus” par uzvarētāju tika atzīts un iepirkuma līgumu tika nolemts slēgt 

ar pretendentu SIA “Tukuma Auto” (reģ. Nr. 40003262339) ar piedāvāto pakalpojuma 

cenu 0,9360 EUR par kilometru; 

4. lotē “Priekule” par uzvarētāju tika atzīts un iepirkuma līgumu tika nolemts 

slēgt ar pretendentu AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. Nr. 40003015652) ar piedāvāto 

pakalpojuma cenu 0,6375 EUR par kilometru; 

 

 

 

 

 

VSIA „Autotransporta direkcija” 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs /paraksts/   M.Jaunups 

 

 

 

 

 

Ziņojumu sagatavoja  /paraksts/    V.Ļeonova 

 


