
Lēmums  
Iepirkumā „Par vieglo automobiļa piegādi ar ieskaitu” 

(iepirkuma id. Nr. AD 2017/1)  

  
Rīgā,  2017. gada 6. martā 

  

  

Pasūtītāja nosaukums: Valsts SIA “Autotransporta direkcija”.  

  

Iepirkuma identifikācijas numurs: ATD 2017/1 

  

Iepirkuma priekšmets:  viena jauna M1 kategorijas automobiļa piegāde ar ieskaitu 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Instrukcijas 

1.pielikums).   

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: 14.02.2017.  

  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 27.02.2017. plkst. 11:00.  

  

Pretendentam noteiktās prasības:  

1.Par Pretendentu var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, vai piegādātāju 

apvienība, kura ir iesniegusi visus dokumentus instrukcijā noteiktajā kārtībā.  

  2.Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, 

kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā 

bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts. 

  3.Attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

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



  4. Pretendentam ir automobiļu ražotāja vai izplatītāja (pārstāvja) izsniegts 

apliecinājums, ka tam ir tiesības pārdot instrukcijā norādīto automobili un uzņemties 

garantijas saistības, nodrošināt garantijas un pēcgarantijas servisa apkalpošanu 

Latvijā. 

 5.Pretendents ir spējīgs veikt piedāvātā automobiļu garantijas apkalpošanu vai arī tam 

ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu par piedāvātā automobīļa garantijas 

apkalpošanu Rīgas administratīvajā teritorijā vai ne tālāk kā 20 km ārpus Rīgas 

administratīvās teritorijas robežas. 

 

 

Piedāvājumu iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:  

  

Nr.  

p.k.  

Pretendents  Cena kopā EUR 

bez PVN  

1.  
SIA “Moller Auto”  

25714.87  

 

Piedāvājuma vērtēšana:   

  

Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA “Moller Auto” nav iesniedzis tehnisko 

piedāvājumu atbilstoši Instrukcijas III. nodaļā „Tehnisko piedāvājumu atbilstības 

pārbaude” prasītajam.  

 Iepirkuma komisija 2017.gada 28.februāra sanāksmes sēdē (protokols Nr. 

2017/1-4) nolēma: 

 

1. izslēgt SIA “Moller Auto” no turpmākās vērtēšanas; 

2. pārtraukt iepirkumu “Par vieglo automobiļu piegādi ar ieskaitu”. 

  

  

Komisijas priekšsēdētājs:                                             K. Godiņš  

Komisijas locekļi:                                                         V. Ļeonova   

                                                                                       S. Mince 

 

A. Balodis 

 

              M. Vaics 

 

              I. Brice  

  

  

 


