
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" 

Iepirkumu komisijas sanāksmes protokols 

Atklātam konkursam 

Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem 

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

“Priekule”, “Saldus”, “Ventspils”, Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā 

“Latgale” lotē “Rēzekne”, “Daugavpils”, “Preiļi”, “Krāslava” 

 

 

Rīgā 

 

2016. gada 29. janvārī Nr. AD 2015/9-10-A 

 

 

Iepirkuma komisijas sanāksmē piedalās: 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 

Valdes loceklis, Sabiedriskā transporta finanšu analīzes 

un audita daļas vadītājs M. Jaunups 

 

 

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 

 

 

Sanāksmi vada:  

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, 

Valdes loceklis, Sabiedriskā transporta finanšu analīzes 

un audita daļas vadītājs M. Jaunups 

 

Protokolē: 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas 

Maršrutu tīkla plānotāja I.Fomina 

 

 

Iepirkuma komisijas sanāksme sākas plkst. 10:00 
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Dienas kārtība:  

1. 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 2015/9) iesniegto piedāvājumu atvēršana; 

2. Atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta 

pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā 

“Latgale” lotē “Rēzekne”, “Daugavpils”, “Preiļi”, “Krāslava”” (identifikācijas nr. 

AD 2015/10) iesniegto piedāvājumu atvēršana. 

M.Jaunups informē par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes kārtību, informējot, ka iesniegtie 

piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, sākot ar piedāvājumiem 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 2015/9) šādā secībā – lotē “Aizpute”, lotē 

“Kuldīga”, lotē “Saldus”, lotē “Priekule”, lotē “Ventspils”, un tad tiks atvērti piedāvājumi 

atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 

autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Latgale” lotē “Rēzekne”, “Daugavpils”, 

“Preiļi”, “Krāslava”” (identifikācijas nr. AD 2015/10) šādā secībā – lotē “Krāslava”, lotē 

“Daugavpils”, lotē “Preiļi”, lotē “Rēzekne”. Atverot iesniegtos piedāvājumus, tiks nolasīts 

pretendenta nosaukums, piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks, tiks pārbaudīta 

piedāvājuma nodrošinājuma esamība, kā arī tiks nosaukta piedāvātā pakalpojuma pašizmaksa. 
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Nr.p.

k. 

Pretendenta nosaukums Piedāvājuma 

iesniegšanas datums  

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

laiks 

Piedāvātā pakalpojuma 

cena par 1 

kilometru/eiro 

 

Informācija par 

piedāvājuma 

nodrošinājumu 

Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Aizpute”” (identifikācijas nr. AD 2015/9) 

1. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9:44 0.4405 Ir iesniegts 

2. AS “Talsu autotransports” 18.01.2016. 9:58 0.7313 Ir iesniegts 

3. AS “Liepājas autobusu parks” 18.01.2016. 10:06 0.5900 Ir iesniegts 

Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Kuldīga”” (identifikācijas nr. AD 2015/9) 

1. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9:44 0.7175 Ir iesniegts 

2. SIA “Tukuma auto” 18.01.2016. 9:55 0.9367 Ir iesniegts 

3. SIA “Transporta firma Mobile –A” 18.01.2016. 9:56 0.9950 Ir iesniegts 

4. AS “Talsu autotransports” 18.01.2016. 10:00 0.869 Ir iesniegts 

5. AS “Liepājas autobusu parks” 18.01.2016. 10:04 0.9400 Ir iesniegts 

Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Saldus”” (identifikācijas nr. AD 2015/9) 

1. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9:44 0.7346 Ir iesniegts 

2. SIA “Tukuma auto” 18.01.2016. 9:53 0.9360 Ir iesniegts 

3. AS “Talsu autotransports” 18.01.2016. 10:00 0.9514 Ir iesniegts 

4. AS “Liepājas autobusu parks” 18.01.2016. 10:05 0.9999 Ir iesniegts 

Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Priekule”” (identifikācijas nr. AD 2015/9) 

1. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9:44 0.5308 Ir iesniegts 

2. AS “Talsu autotransports” 18.01.2016. 9:59 0.7209 Ir iesniegts 

3. AS “Liepājas autobusu parks” 18.01.2016. 10:07 0.6375 Ir iesniegts 

Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Kurzeme” lotē “Ventspils”” (identifikācijas nr. AD 2015/9) 

1. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9:44 0.6303 Ir iesniegts 
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2. AS “Talsu autotransports” 18.01.2016. 9:59 0.9471 Ir iesniegts 

Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Latgale” lotē “Krāslava”” (identifikācijas nr. AD 2015/10) 

1. SIA “Miks Bus” 18.01.2016. 9:37 0.5480 Ir iesniegts 

2. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9:44 0.6155 Ir iesniegts 

3. SIA “Daugavpils autobusu parks” 18.01.2016. 10:27 0.5990 Ir iesniegts 

Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Latgale” lotē “Daugavpils”” (identifikācijas nr. AD 2015/10) 

1. SIA “CCCP” 18.01.2016. 9:39 0.6638 Ir iesniegts 

2. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9:44 0.5461 Ir iesniegts 

3. Personu apvienība SIA 

“Daugavpils autobusu parks” un 

SIA “Dautrans” 

18.01.2016. 10:25 0.6621 (Daugavpils AP) 

0.6316 (Dautrans) 

0.6543 (vidējais svērtais) 

Ir iesniegts 

Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Latgale” lotē “Preiļi”” (identifikācijas nr. AD 2015/10) 

1. SIA “Jēkabpils autobusu parks” 18.01.2016. 9:10 0.6896 Ir iesniegts 

2. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9:44 0.6971 Ir iesniegts 

Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem atklātam konkursam “Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālās nozīmes maršrutu tīkla daļā “Latgale” lotē “Rēzekne”” (identifikācijas nr. AD 2015/10) 

1. SIA “Sabiedriskais autobuss” 18.01.2016. 9:44 0.5993 Ir iesniegts 

2. AS “Rēzeknes autobusu parks” 18.01.2016. 10:12 0.69328 Ir iesniegts 
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Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, nosaucot Personu apvienības SIA “Daugavpils autobusu 

parks” un SIA “Dautrans” piedāvāto pakalpojuma cenu par 1 kilometru/eiro, tika nosaukta tikai 

SIA “Daugavpils autobusu parks” piedāvātā pakalpojuma cena 0.6621 EUR/km. Netika 

nosaukta otra apvienības dalībnieka SIA “Dautrans” piedāvātā pakalpojuma cena un vidējā 

svērtā pakalpojuma cena. Personu apvienības dalībnieka SIA “Dautrans” piedāvātā 

pakalpojuma cena ir 0.6316 EUR/km un Personu apvienības vidējā svērtā piedāvātā 

pakalpojuma cena ir 0.6543 EUR/km. 

 

M.Jaunups informē sēdes dalībniekus, ka piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols tiks 

sagatavots trīs darba dienu laikā un tā elektroniskā versija būs pieejama VSIA „Autotransporta 

direkcija” oficiālajā mājaslapā (www.atd.lv). 

M.Jaunups slēdz sēdi. 

 

 

Iepirkuma komisijas sanāksme beidzas plkst.10:40 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs M.Jaunups 

 

 

Komisijas locekļi V. Ļeonova 

  

 K.Grīviņa 

  

 I. Puķīte 

  

 J.Lagzdons 

  

 A.Balodis 

  

Protokolēja I.Fomina 

http://www.atd.lv/

