
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" 

reģ.Nr.40003429317 

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050 

Iepirkuma komisijas sanāksmes 

LĒMUMS 

Rīgā 

 

 

 

 
2016. gada 7. septembrī                           

 

 

 

Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:        - K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi: 

Juridiskās daļas vadītāja     -V. Ļeonova 

Licencēšanas daļas vadītājs         - M.Vaics 

Galvenā grāmatveža vietnieks       -A. Balodis 

Juridiskās daļas jurists    -J.A. Vaivods 

 

 

Sanāksmes sākums plkst.10:00 

 
   

Pieņemts lēmums par iepirkumu “Komandējumu organizēšanai nepieciešamo 

pakalpojumu nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/8, kura plānotā 

līgumcena bez PVN 41 999.00 EUR (neieskaitot PVN) trīs gadu laikā no iepirkuma 

līguma spēkā stāšanas brīža.  

 Iepirkums tika veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82. panta prasībām. 

 Tika saņemti pieci piedāvājumi: 

1. SIA “Transport Business Service” Finanšu piedāvājuma starpniecības 

pakalpojuma kopējās izmaksas 00.00 EUR, Instrukcijas pretendentiem 

4.pielikumā visu trīs doto uzdevumu pakalpojumu izmaksas kopā 1669.56 

EUR. 

2. SIA “Ceļojuma birojs “Express Travel” Finanšu piedāvājuma starpniecības 

pakalpojuma kopējās izmaksas 00.00 EUR, Instrukcijas pretendentiem 

4.pielikumā visu trīs doto uzdevumu pakalpojumu izmaksas kopā 1278.64 

EUR. 
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3. SIA “Latvia Tours” Finanšu piedāvājuma starpniecības pakalpojuma 

kopējās izmaksas 00.00 EUR, Instrukcijas pretendentiem 4.pielikumā visu 

trīs doto uzdevumu pakalpojumu izmaksas kopā 1099.97 EUR. 

4. SIA “SOFI Tours” Finanšu piedāvājuma starpniecības pakalpojuma kopējās 

izmaksas 00.00 EUR, Instrukcijas pretendentiem 4.pielikumā visu trīs doto 

uzdevumu pakalpojumu izmaksas kopā 1083.70 EUR. 

5. SIA “Averoja” Finanšu piedāvājuma starpniecības pakalpojuma kopējās 

izmaksas 00.00 EUR, Instrukcijas pretendentiem 4.pielikumā visu trīs doto 

uzdevumu pakalpojumu izmaksas kopā 667.05 EUR. 

Iepirkuma komisija pārbaudījusi pretendentu atbilstību instrukcijas 

“Komandējumu organizēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšana”, 

iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2016/8 izvirzītajām prasībām, un ir 

pieprasījusi nepieciešamo informāciju atbilstoši Publisko iepirkuma 82. panta 

septītajā daļā noteiktajai kārtībai. 

Iepirkuma komisija konstatēja neatbilstību pretendenta SIA “Ceļojumu birojs 

“Express Travel” iesniegtajā piedāvājumā. Pretendents saskaņā ar Instrukcijā 

4.pielikumā dotā uzdevumu 1.5. punktā noteikto nav iekļāvis izmaksas par vīzu, kā arī 

nav norādījis vīzas izmaksas, ja pasūtītājs to iegādātos, ielidojot Dušanbē, lidostā un 

saskaņā ar Instrukcijas 10.3. punktu tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā. 

Iepirkuma komisija konstatēja neatbilstību pretendenta SIA “SOFI Tūre” 

iesniegtajā piedāvājumā. Pretendents saskaņā ar Instrukcijas 2.pielikuma 4.1. punktu 

nav norādījis Tehniskā specifikācija / Tehniskais piedāvājums, cik liela ir atlīdzība 

bagāžas transportēšanas laikā, bagāžas aizkavēšanās gadījumā un zādzību pārējā laikā 

un saskaņā ar Instrukcijas 10.3. punktu tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā. 

Iepirkuma komisija atzinusi, ka atbilstoši iepirkumā “Komandējumu 

organizēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšana” iepirkuma identifikācijas Nr. 

AD 2016/8, izvēlētajam vērtēšanas kritērijam līguma slēgšanas tiesības piešķiramas 

pretendentam SIA “Averoja” (reģ. Nr. 40003305784), kura piedāvājums atbilst 

Instrukcijā pretendentiem noteiktajām kvalifikācijas prasībām un, kurš ir iesniedzis 

piedāvājumu (darba uzdevumos) ar viszemāko cenu 667.05 EUR. Iepirkuma komisija 

konstatēja, ka pretendents SIA “Averoja” nav izslēdzama no dalības iepirkumā saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta piekto daļu. Iepirkuma komisija nolemj, iekļaut 
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līgumā nosacījumu, ka pretendents turpmāk izpildot līgumu, pie rēķina pievieno 

izdruku ar veiktās rezervācijas apstiprinājumu.  

Iepirkuma komisija piedāvā slēgt iepirkuma līgumu (Instrukcijas 6.pielikums) 

ar SIA “Averoja”. 

Iepirkuma komisija ievietos paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem 

Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā www.iub.gov.lv., ka arī Valsts SIA 

“Autotransporta direkcija” mājaslapā ww.atd.lv sadaļā iepirkumi un informēs visus 

pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu triju darbadienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas.   

 

Sanāksmes noslēgums – plkst. 10:30 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs      K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi       M. Vaics 

 

      A.Balodis 

 

 J.A. Vaivods 

 

 

Protokolēja R. Grantiņa 

 


