
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā  
"Ziņu aģentūru pakalpojumi VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām" 

(identifikācijas Nr. AD2016/15)  

 

 

  
Rīgā,  2017. gada 9. janvārī 

 

  

  

Pasūtītāja nosaukums: Valsts SIA “Autotransporta direkcija”  

  

Iepirkuma identifikācijas numurs: ATD 2016/15  

  

Iepirkuma priekšmets: ziņu aģentūras pakalpojumu sniegšana atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai (Instrukcijas 2.pielikums). Iepirkuma 

priekšmets ir sadalīts divās iepirkuma daļās. Pasūtītājs 

Iepirkuma līgumu slēgs par katru daļu atsevišķi.  

Iepirkuma metode:  Iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu  

  

Iepirkuma komisijas sastāvs:  

  

Komisijas priekšsēdētājs:       Kristiāns Godiņš – Valdes priekšsēdētājs;  

  

Komisijas locekļi:  Vizma Ļeonova – Juridiskās daļas vadītāja; 

Sanita Mince – Galvenā juriste;  

Alvis Balodis – Galvenais grāmatvedis; 

Māris Vaics – Licencēšanas daļas vadītājs; 

Ilze Brice – Sabiedriskā transporta informācijas sistēmu 

analītiķe 

  

Komisijas sekretāre:  Rita Grantiņa – juriste  

    

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz Valsts SIA 

“Autotransporta direkcija” valdes locekļa M. Jaunupa 2016. gada 13. septembra 

rīkojumu Nr.1-3/29 „Par iepirkuma komisijas izveidi”. 

  

Paziņojuma par plānoto līgumu publikācijas datums: 15.12.2016.  

  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 29.12.2016. plkst. 11:00.  

  

Pretendentam noteiktās prasības:  

1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un veic komercdarbību 

likumā noteiktā kārtībā. 



2. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

3. Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās 

daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

4. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par A daļu, tad Pretendentam iepriekšējos 

trīs gados (2013.g., 2014., 2015.) ir jābūt pieredzei līdzvērtīgu pakalpojumu 

veidu sniegšanā kā norādīts tehniskajā specifikācijā (ziņu lente, mediju un 

sociālo tīklu monitorings, TV un radio monitorings). Pretendents savu pieredzi 

raksturo un apliecina, aizpildot pieredzes aprakstu atbilstoši pielikumam Nr.4.  

5. Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par B daļu, tad Pretendentam iepriekšējos 

trīs gados (2013.g., 2014., 2015.) ir jābūt pieredzei līdzvērtīgu pakalpojumu veidu 

sniegšanā kā norādīts tehniskajā specifikācijā (ziņu lente). Pretendents savu 

pieredzi raksturo un apliecina, aizpildot pieredzes aprakstu atbilstoši pielikumam 

Nr.4.  

 

 

Piedāvājumu iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:  

Nr. p.k.  Pretendents Priekšmeta daļa Līgumcena 

1. SIA “LETA” A. daļa 18 000.00 EUR 

(bez PVN) 

2. SIA “Latvian News Service” B. daļa 6000.00 EUR (bez 

PVN) 

 

Piedāvājuma vērtēšana:   

  

Iepirkuma komisija konstatēja, ka Pretendentu SIA “LETA” un SIA “Latvian 

News Service” iesniegtie piedāvājumi atbilst visām iepirkuma "Ziņu aģentūru 

pakalpojumi VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām" (identifikācijas Nr. 

AD2016/15) instrukcijā izvirzītajām prasībām. Iepirkuma komisija 2017. gada 9. 

janvārī lēma, ka SIA “LETA būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības uz iepirkuma 

"Ziņu aģentūru pakalpojumi VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām" A. daļu, 

savukārt SIA “Latvian News Service” būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības uz 

iepirkuma "Ziņu aģentūru pakalpojumi VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām" 

B. daļu. 2017. gada 9. janvārī iepirkuma komisija atbilstoši Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta septītajā daļā noteiktajam veica pārbaudi, lai pārliecinātos, vai uz 

SIA “LETA” un SIA “Latvian News Service” nav attiecināmi Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta piektajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudes rezultātā 

iepirkuma komisija konstatēja, ka uz SIA “LETA” un SIA “Latvian News Service” 

nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētie izslēgšanas 

nosacījumi.  

 

  

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:  

  

 Ņemot vērā piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatēto, iepirkuma komisija lemj, ka 

iepirkuma "Ziņu aģentūru pakalpojumi VSIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām" 

(identifikācijas Nr. AD2016/15) līguma slēgšanas tiesības uz A daļu ir piešķiramas 



SIA “LETA” ar piedāvāto līgumcenu 18 000,00 EUR (bez PVN), savukārt līguma 

slēgšanas tiesības uz B daļu ir piešķiramas SIA “Latvaian News Service” ar piedāvāto 

līgumcenu 6000,00 EUR (bez PVN).   

  

  

Komisijas priekšsēdētājs:                                              K. Godiņš  

 

Komisijas locekļi:                                                          V. Ļeonova 

  

    S. Mince 

 

 A.Balodis 

 

 

               M. Vaics 

 

 

                       I. Brice  

  

  

 


