
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

par atklātu konkursu  

"Bezceļu transportlīdzekļu un kravas furgonu iegāde 2019.-2020.gadam"  

 sagatavots saskaņā ar likuma "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums" 

45.pantu 

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma 

identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī 

iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

1.1. Akciju sabiedrība "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230;  

1.2. LE 2018/11; IPR-58077; 

1.3. Atklāts konkurss;  

1.4. "Bezceļu transportlīdzekļu un kravas furgonu iegāde 2019.-2020.gadam". 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja 

tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

22.12.2018. (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī); 

22.12.2018. (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē). 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 

procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. iepirkuma komisijas sastāvs: Andris Valdemārs,  Normunds Sproģis, Juris 

Vilmanis, Ieva Arāja, Jānis Saule. 

3.2. iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: AS "Latvenergo" 05.12.2018. 

rīkojums Nr.538; 

3.3. dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Evita Otikova. 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja 

tāds veikts: 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš -  22.01.2019. 

5. To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas 

vai izmaksas: 

5.1. 1.Daļa - Bezceļu kravas transportlīdzekļi kravas pārvadāšanai ar slēgtu vadītāja un 

pasažieru telpu un vaļēju kravas kasti (vidējās aprēķinātās cenas, EUR bez PVN): 
Specifi  

kācija 

SIA Amserv  

Motors  

SIA Andre 

Motors  

SIA 

Autobrava  

SIA Favorit 

West  

SIA Inchcape 

Motors  

Latvia  

SIA Laluna  SIA NORDE  AS WESS  

1.spec.  22 233,46 22 680,26 24 586,00 22 383,39 22 438,00 21 843,77 24 178,95 20 805,06 

2.spec. 22 660,28 23 590,00 25 868,00 22 721,97 22 938,00 22 282,23 25 697,50 21 199,06 

 

5.2. 2.Daļa - Kravas transportlīdzekļi kravas pārvadāšanai ar apvienotu vadītāja kabīni 

un kravas nodalījumu un paaugstinātu pārgājamību (vidējās aprēķinātās cenas, EUR 

bez PVN): 
SIA Avar Auto SIA Moller Auto Latvia 

28 890,00  28 852,25 

 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 

22.01.2019., plkst.10:00. 

7. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas  

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu 

izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 



7.1. pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu, piedāvātā līgumcena: 

7.1.1. 1.Daļā: Bezceļu kravas transportlīdzekļi kravas pārvadāšanai ar slēgtu 

vadītāja un pasažieru telpu un vaļēju kravas kasti – AS "WESS". Piedāvātais 

transportlīdzeklis Toyota Hilux: 

1.specifikācijai transportlīdzekļa vidējā aprēķinātā cena bez papildaprīkojuma       

20 805,06 EUR bez PVN; 

2.specifikācijai transportlīdzekļa vidējā aprēķinātā cena bez papildaprīkojuma       

21 199,06 EUR bez PVN. 

 

7.1.2. 2.Daļā: Kravas transportlīdzekļi kravas pārvadāšanai ar apvienotu vadītāja 

kabīni un kravas nodalījumu un paaugstinātu pārgājamību – SIA "Avar Auto". 

Piedāvātais transportlīdzeklis MAN TGE. Transportlīdzekļa vidējā aprēķinātā cena 

bez papildaprīkojuma 28 890,00 EUR bez PVN. 

 

7.2. piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

7.2.1. 1.Daļa. Bezceļu kravas transportlīdzekļi kravas pārvadāšanai ar slēgtu 

vadītāja un pasažieru telpu un vaļēju kravas kasti. 

Kritērija nosaukums: Piešķiramie 

punkti: 

Amserv 

Motors 

SIA 

Andre 

Motors 

SIA 

Favorit 

West SIA 

 

LALUNA 

SIA 

 

NORDE 

SIA 

 

WESS 

AS 

 

1.Specifikācija:        

1. Piedāvāto transportlīdzekļu 

Izvērtējamās cenas vērtējums 

max 68 65,64 64,06 65,88 63,98 64,40 68,00 

2. Tehnisko parametru kopējais 

vērtējums 

max 15 13,86 14,31 13,86 13,86 14,56 13,86 

3. Autorizēto servisu tīkla pārklājuma 

vērtējums par vietu skaitu, kurās tiek 

nodrošināti transportlīdzekļu rūpnīcas 

vai reģionālā pārstāvja sertificēti 

garantijas servisa pakalpojumi Latvijas 

teritorijā 

max 12 9,00 10,50 9,00 9,00 4,50 9,00 

4. Piešķiramie punkti par standarta 

garantijas termiņu 

max 5 2,09 4,14 2,09 2,09 3,42 2,09 

Kopējais aprēķinātais punktu skaits 

(1.Specifikācija): 

max 100 90,59 93,01 90,83 88,93 86,88 92,95 

 

2.Specifikācija:        

1. Piedāvāto transportlīdzekļu 

Izvērtējamās cenas vērtējums 

max 68 65,61 63,27 65,99 62,90 62,63 68,00 

2. Tehnisko parametru kopējais 

vērtējums 

max 15 14,40 14,60 14,40 14,40 14,40 14,40 

3. Autorizēto servisu tīkla pārklājuma 

vērtējums par vietu skaitu, kurās tiek 

nodrošināti transportlīdzekļu rūpnīcas 

vai reģionālā pārstāvja sertificēti 

garantijas servisa pakalpojumi Latvijas 

teritorijā 

max 12 9,00 10,50 9,00 9,00 4,50 9,00 

4. Piešķiramie punkti par standarta 

garantijas termiņu 

max 5 2,09 4,14 2,09 2,09 3,42 2,09 

Kopējais aprēķinātais punktu skaits 

(2.Specifikācija): 

max 100 91,10 92,51 91,48 88,39 84,95 93,49 

Kopējais aprēķinātais punktu skaits 

1.Daļā ar īpatsvaru = punkti 1.spec. x 0,90 

+ punkti 2.spec. x 0,10 

 90,64 92,96 90,90 88,88 86,69 93,01 

Vieta:  4 2 3 5 6 1 

 

7.2.1. 2.Daļa. Kravas transportlīdzekļi kravas pārvadāšanai ar apvienotu vadītāja 

kabīni un kravas nodalījumu un paaugstinātu pārgājamību. 



Kritērija nosaukums: 
Piešķiramie 

punkti: 
SIA Avar Auto SIA Moller Auto Latvia 

1. Piedāvāto transportlīdzekļu Izvērtējamās 

cenas vērtējums 

max 68 67,98 68,00 

2. Tehnisko parametru kopējais vērtējums max 15 14,17 14,88 

3. Autorizēto servisu tīkla pārklājuma 

vērtējums par vietu skaitu, kurās tiek 

nodrošināti transportlīdzekļu rūpnīcas vai 

reģionālā pārstāvja sertificēti garantijas servisa 

pakalpojumi Latvijas teritorijā 

max 12 9,00 7,50 

4. Piešķiramie punkti par standarta garantijas 

termiņu 

max 5 3,34 3,31 

Kopējais aprēķinātais punktu skaits: max 100 94,49 93,69 

Vieta:  1 2 

 

7.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei. Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums. 

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīts pretendenta piedāvājums, 

kurš ieguva vislielāko punktu skaitu Daļā.  

8. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi: 

Nav 

9. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru 

iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

9.1. SIA "Autobrava" piedāvājums 1.Daļā tika atzīts par neatbilstošu konkursa nolikuma 

4.4.punktam "Pretendents piedāvā pilnu Transportlīdzekļu apjomu Daļā(-s), kurā(-s) 

Pretendents iesniedz Piedāvājumu", jo Finanšu piedāvājumā neiesniedza 2020.gada cenas 

un nepiedāvāja pilnu prognozēto iepirkuma apjomu. Prognozētais apjoms ir 2019.gadā 59 

transportlīdzekļi un 2020.gadā 67 transportlīdzekļi. Pretendents piedāvā  "2019.gadā 

piegādāt 59 (piecdesmit deviņus) transportlīdzekļus un papildus vēl 41 (četrdesmit vienu) 

transportlīdzekli par 2019.gada tirgus cenām, ja pasūtījums tiek veikts 2019.gada februārī", 

kas nav atbilstoši konkursa priekšmetam un apjomam.  

9.2. SIA "Inchcape Motors Latvia" piedāvājums 1.Daļā tika atzīts par neatbilstošu konkursa 

nolikuma 10.punktam, jo piedāvājumā iekļautais Finanšu piedāvājums nesatur visas 

14.punktā minētās Finanšu piedāvājuma daļas. Atbilstoši nolikuma 14.punktam, 

Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj finanšu piedāvājums (Nolikuma Pielikums Nr.4) un 

plānoto tehnisko apkopju izmaksas katram Transportlīdzeklim (Nolikuma Pielikums Nr.5). 

Plānoto tehnisko apkopju izmaksas nebija iekļautas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. 

Pretendents, iesniedzot papildus skaidrojumus, vēstulei ir pievienojis plānoto tehnisko 

apkopju izmaksu pielikumu. Atbilstoši nolikuma 15.1.punktam, ārpus Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiek atzīti par 

neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 

10. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, - pamatojums iepirkuma 

procedūras nepārtraukšanai, 

Nav  

11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai 

izbeigt iepirkuma procedūru: 

Nav 

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi 

piedāvājumu par nepamatoti lētu: 

Nav 



13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai 

izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: 

Piedāvājumi iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 

www.eis.gov.lv  

14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

Nav 


