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2016. gada 29.februārī                 Nr. AD 2016/3-4 

 

 

Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:     - K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi: 

Juridiskās daļas vadītāja    - V.Ļeonova 

Licencēšanas daļas vadītājs    - M.Vaics 

Galvenā grāmatveža vietnieks    -A.Balodis 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja vietniece  

informācijas sistēmu jautājumos    - I.Brice 

Jurists    -J.A.Vaivods 

 

 

Dienas kārtība: 

Iepirkuma "Fotoattēlu uzņemšanas tehniskā risinājuma piegāde, uzstādīšana un 

integrācija ar valsts informācijas sistēmu “TACHOnet informatīvā datu bāze”" 

(identifikācijas Nr. AD 2016/3) saņemtā piedāvājuma vērtēšana un lēmuma 

pieņemšana. 

 

Iepirkuma komisijas sanāksmi vada – K.Godiņš 

Iepirkuma komisijas sanāksmi protokolē – J.A.Vaivods 

 

Sanāksmes sākums – plkst. 10:30. 

 

Iepirkuma komisija, vērtējot pretendenta SIA “ADI” piedāvājuma atbilstību 

instrukcijas prasībām, konstatē: 

1. pretendenta SIA “ADI” iesniegtais piedāvājums noformēts atbilstoši 

iepirkuma instrukcijas 4.punkta prasībām un ir iesniegti instrukcijas 6.punktā minētie 

atlases dokumenti: 

 

Instrukcijas prasības Atbilst/Neatbilst 

6.1. Pretendenta parakstīts pieteikums (Instrukcijas Atbilst 
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2.pielikums). Pieteikumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai 

tā pilnvarota persona. 

6.2. Ja pretendents nav Latvijā reģistrēts uzņēmums, 

pretendentam jāiesniedz ārvalstu uzņēmumiem 

kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts 

dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts 

likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā 

kārtībā. 

Neattiecas 

6.3. Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīga 

uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošā iestādē 

ārvalstī norādītā pretendenta pārstāvja ar paraksta 

tiesībām izdota pilnvara (oriģināls) citai personai parakstīt 

piedāvājumu vai līgumu, ja tajā ietvertais pilnvarojums 

atšķiras no Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas 

uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstī izziņā norādītā pilnvarojuma. 

Neattiecas 

6.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums (atbilstoši 

Instrukcijas 3.pielikumam) par pretendenta profesionālo 

pieredzi: 

6.4.1.  vismaz 2 (divu) projektu realizācijā pēdējo 3 (trīs) 

gadu laikā, kuru ietvaros ir veikta fotoattēlu tehniskā 

risinājuma piegāde un uzstādīšana.    

6.4.2. vismaz 1 (viena) projekta realizācijā pēdējo 3 

(trīs) gadu laikā, kuru ietvaros ir veikta fotoattēlu tehniskā 

risinājuma sasaistes (integrācijas) nodrošināšana ar 

informācijas sistēmu. 

Atbilst 

6.5. Divas atsauksmes no Pakalpojuma saņēmēja, 

kuram Pretendents ir sniedzis Nolikuma 6.4. punktā 

minētos pakalpojumus, kurās sniegta informācija, ka 

pakalpojuma izpilde ir veikta kvalitatīvi un noteiktajos 

termiņos. 

Atbilst 

6.6. Ražotāja vai ražotāja pārstāvniecības izsniegta 

dokumenta kopija (licences līgums vai ražotāja 

apliecinājums), kas apliecina Pretendenta tiesības 

piegādāt piedāvāto programmatūru kā arī apliecinājums, 

ka Pretendents nodrošinās piedāvāto tehnikas vienību 

garantijas labošanu vai organizēt tā nodrošināšanu 

atbilstoši ražotāja norādījumiem. 

Atbilst 

6.7. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumam 

jāpievieno: 

6.7.1. apakšuzņēmēja/personu apvienības amatpersonu (-

as) parakstīts dokuments, kas apliecina, ka 

apakšuzņēmējs/personu apvienības dalībnieki piekrīt 

sadarbībai šī iepirkuma ietvaros 

6.7.2. Instrukcijas 6.1. - 6.3. punktos noteiktos 

dokumentus par katru no personām, kas ir iekļauta 

personu apvienībā. 

Neattiecas 
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6.7.3. Instrukcijas 6.2. – 6.3. punktos noteiktos 

dokumentus par katru no personām, kas tiek piesaistīta kā 

apakšuzņēmējs. 

 

2. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta SIA “ADI” Tehniskais un 

Finanšu piedāvājums atbilst iepirkuma instrukcijas 7.punktā noteiktām prasībām. 

Iepirkuma komisija, visiem komisijas locekļiem balsojot "par", 

vienbalsīgi nolemj: par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības atzīt SIA “ADI” ar piedāvājuma kopējo cenu – 15030,00 EUR. 

Iepirkuma komisija, veicot pārbaudi par pretendentu SIA “ADI” saskaņā ar 

Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta septītajā daļā minēto, konstatēja sekojošo: 

1. SIA “ADI” uz 2016.gada 1.februāri nav konstatēti Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi (2016.gada 

26.februāra e-izziņa par nodokļu nomaksas statusu, sērija NO, Nr. 30844662-

4241985) (Pielikums Nr.1). 

2. SIA “ADI” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās 

daļas 1.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi (2016.gada 29.februāra e-izziņa par 

likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem, sērija 

URA, Nr. 30844928-4247051) (Pielikums Nr.2). 

3. SIA “ADI” uz 2016.gada 29.februāri nav konstatēti Publisko iepirkumu 

likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi (2016.gada 

29.februāra e-izziņa par nodokļu nomaksas statusu, sērija NO, Nr. 30844928-

4247053) (Pielikums Nr.3). 

Iepirkuma komisija, visiem komisijas locekļiem balsojot „par”, 

vienbalsīgi nolemj: 

1. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajai daļai noteikt 

SIA “ADI” par iepirkuma uzvarētāju; 

2. noslēgt ar SIA “ADI” līgumu, ievietojot valsts SIA „Autotransporta 

direkcija” mājaslapā iepirkuma līguma tekstu atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmitajai daļai; 

3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta desmitajai daļai, triju 

darba dienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā 

izraudzīto pretendentu, kā arī valsts SIA „Autotransporta direkcija” 

mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisko pieeju 

pieņemtajam lēmumam, ar kuru tiek noteikts iepirkuma uzvarētājs; 
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4. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta divpadsmitajai daļai 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar SIA “ADI” 

publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā internetā. 

 

Sanāksmes noslēgums – plkst. 11.30. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs       K.Godiņš 

 

 

Komisijas locekļi   V.Ļeonova 

 

 

   M.Vaics 

 

 

   I.Brice 

 

 

   A.Balodis 

 

 

J.A.Vaivods 

 

 

Protokolēja              J.A.Vaivods 


