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Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:     - K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi: 

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: 

Atklāta konkursa „Latvijas digitālā tahogrāfa karšu izgatavošana, sertifikācija,  

personalizācija un piegāde” (identifikācijas Nr. AD 2015/7) lēmuma pieņemšana. 

 

Iepirkumu komisijas sanāksmi vada komisijas priekšsēdētājs – K.Godiņš 

Iepirkuma komisijas sanāksmi protokolē – J.A.Vaivods 

 

Sanāksmes sākums – plkst. 9:00. 

 

Iepirkuma komisija saņēma un izvērtēja vienīgā pretendenta AS „Trub Baltic” 

piedāvājumu: 
Pakalpojuma nosaukums Vienas vienības 

cena EUR, 

bez PVN 

Latvijas digitālā tahogrāfa karšu izgatavošana,sertifikācija, personalizācija un 

piegāde, kas sastāv no: 

 

1. digitālā tahogrāfa nepersonalizētas kartes ar integrētu mikroshēmu 

izgatavošana 

9,50 

2.digitālā tahogrāfa nepersonalizētas kartes sertifikācija un personalizācija 7,10 

3. digitālās tahogrāfa kartes piegāde 0,50 

Kopā vienas vienības cena EUR bez PVN (1+2+3) 17,10 
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Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendenta AS „Trub Baltic” piedāvājums 

atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām un atklāta konkursa nolikumā 

izvirzītajām prasībām. 

Iepirkuma komisija, konstatēja, ka pretendents AS „Trub Baltic” līdz ar 

piedāvājumu iesniedza apliecinājumu un nepieciešamās ārvalstu kompetento 

institūciju izziņas, kas apliecina, ka uz pretendentu AS „Trub Baltic” un tā 

piesaistītajiem apakšuzņēmējiem “Gemalto AG” un AS “Sertifitseerimiskeskus” 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas 

gadījumi. 

Iepirkuma komisija, visiem komisijas locekļiem balsojot „par”, 

vienbalsīgi nolemj: 

1. noteikt AS „Trub Baltic” par iepirkuma uzvarētāju; 

2. noslēgt ar AS „Trub Baltic” līgumu, ievērojot Publisko iepirkumu 

likuma 67.panta ceturto daļu; 

3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrajai daļai, trīs 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; 

4. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 27.panta pirmajai daļai trīs 

darba dienu laikā publicēt informatīvu paziņojumu par iepirkuma 

procedūras rezultātiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 

internetā. 

 

Sanāksmes noslēgums – plkst. 9.45. 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs K.Godiņš 

  

Komisijas locekļi M.Vaics 

 

 A.Balodis 

 

                                                                                   I.Brice 

 

 J. A.Vaivods 

 

Protokolēja J. A.Vaivods 


