
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

par atklātu konkursu "Autovedēju, kravas automašīnu un mikroautobusu iegāde"  

 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. AS "Latvenergo" 2022/15; IPR-68334; 

1.3. Atklāts konkurss;  

1.4. Atklāta konkursa priekšmets ir autovedēju, kravas automašīnu un mikroautobusu 

piegāde AS "Sadales tīkls" un AS "Latvenergo" vajadzībām. Iepirkuma priekšmets ir 

sadalīts 4 (četrās) pasūtījuma Daļās:  

1.Daļa "Kravas autovedējs 8x4" - 2 gab. (AS "Sadales tīkls");  

2.Daļa "Universālā kravas automašīna 4x4" - 3 gab. (AS "Sadales tīkls"); 

3.Daļa "Mikroautobuss (fosilā degviela)" - 3 gab. (AS "Latvenergo"); 

4.Daļa "Mikroautobuss (elektrisks)" - 1 gab. (AS "Latvenergo"). 

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

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

uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

17.06.2022 (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī); 

16.06.2022 (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē). 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. iepirkuma komisijas sastāvs: A.Valdemārs, J.Saule, J.Vilmanis, G.Čače, N.Ņērbulis, 

K.Tukišs, Ē.Zalāns, M.Leimanis, K.Heisters I.Arāja,  

3.2. iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: AS "Latvenergo" 10.05.2022. 

rīkojums Nr.156; 

3.3. dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: I.Macuka. 

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

tāds veikts: 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš -  15.08.2022. 

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

vai izmaksas: 

1.Daļa "Kravas autovedējs 8x4" (kopējā piedāvājuma cena par visām vienībām un preču 

apkopes izmaksas) 

SIA "Volvo Track Latvia" - 507 390.00 EUR bez PVN,  

2.Daļa "Universālā kravas automašīna 4x4" (kopējā piedāvājuma cena par visām vienībām 

un preču apkopes izmaksas) 

SIA "Volvo Track Latvia" - 948 786.00 EUR bez PVN, 

3.Daļa "Mikroautobuss (fosilā degviela)" (viena transportlīdzekļa cena) 

SIA "Amserv Motors" – 35 048.76 EUR bez PVN; 

SIA "Moller Auto" – 51 244.63 EUR bez PVN; 

SIA "LALUNA" (pamatpiedāvājums) – 41 322.31 EUR bez PVN; 

SIA "LALUNA" (alternatīva) – 43 388.43 EUR bez PVN; 

4.Daļa "Mikroautobuss (elektrisks)" (kopējā piedāvājuma cena par visām vienībām un preču 

apkopes izmaksas) 

SIA "Amserv Motors" – 50 917.36 EUR bez PVN; 

SIA "ADAM AUTO" – 53 660.00 EUR bez PVN; 

SIA "LALUNA" – 53 388.43 EUR bez PVN. 



6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv., 15.08.2022., 

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 līgumu, 

piedāvātā līgumcena  

7.1.1. 3.Daļā ar SIA "Amserv Motors" par transportlīdzekļu TOYOTA Proace Verso 

Family Long iegādi par kopējo summu līdz 105 146.28 EUR bez PVN;  

7.1.2. 4.Daļā ar SIA "Amserv Motors" par transportlīdzekļa TOYOTA Proace Verso 

Electric Family piegādi par 50 917.36 EUR bez PVN; 

7.2. piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

7.2.1. 3.Daļa "Mikroautobuss (fosilā degviela)"  

 
Kritērija nosaukums: Piešķiramie 

punkti – 

3.Daļā 

SIA  

"Amserv 

Motors" 

SIA 

"LALUNA" 

pamat- 

piedāvājums 

SIA 

"LALUNA" 

Alternatīva 

SIA  

"Moller 

Auto" 

1. Piedāvātā Transportlīdzekļa 

pilna dzīves cikla vērtējums 7 gadu 

periodā, līdz 200 000 km 

nobraukumam (ietverot 

transportlīdzekļa piegādes cenu un 

pieskaitāmās izmaksas) 

max 65 65.00 59.55 57.84 51.57 

2. Piedāvātā Transportlīdzekļa 

darbmūža ekspluatācijas izmaksas 

saistībā ar piesārņotāju emisijām 

līdz 200 000 km nobraukumam 

max 7 7 7 6.96 6.59 

3. Tehnisko parametru kopējais 

vērtējums, tai skaitā: 
max 8 4 4 4 4 

4. Piedāvātā Transportlīdzekļa 

komplektācijas vērtējums 
max 4 1.9 2.4 2.7 2.4 

5. Piedāvātā Transportlīdzekļa 

EURO NCAP drošības testu 

vērtējums 

max 4 3.2 3.2 3.2 3.35 

6. Autorizēto servisu tīkla 

pārklājuma vērtējums par vietu 

skaitu, kurās tiek nodrošināti 

Transportlīdzekļu rūpnīcas vai 

reģionālā pārstāvja sertificēti 

garantijas servisa pakalpojumi 

Latvijas teritorijā 

max 4 2.5 2.5 2.5 2.0 

7. Transportlīdzekļa garantijas 

termiņa vērtējums 
max 4 3.43 3.71 3.71 2.63 

8. Transportlīdzekļa piegādes 

termiņa vērtējums 
max 4 0 2 2 0 

Kopā: max 100 87.03 84.36 82.91 72.54 

 

  



 

7.2.2. 4.Daļa "Mikroautobuss (elektrisks)"  

Kritērija nosaukums: 

Piešķiramie 

punkti 

–  4.Daļā 

SIA  

"ADAM 

AUTO" 

SIA  

"Amserv 

Motors" 

SIA  

"LALUNA" 

1. Piedāvātā Transportlīdzekļa pilna dzīves 

cikla vērtējums 7 gadu periodā, līdz 200 000 

km nobraukumam (ietverot transportlīdzekļa 

piegādes cenu un pieskaitāmās izmaksas) 

max 65 63.68 65.00 63.48 

3. Tehnisko parametru kopējais vērtējums, tai 

skaitā: 
max 15  15 14.97 14.97  

4. Piedāvātā Transportlīdzekļa komplektācijas 

vērtējums 
max 4 1.1 2 1.9 

5. Piedāvātā Transportlīdzekļa EURO NCAP 

drošības testu vērtējums 
max 4 3.2 3.2 3.2 

6. Autorizēto servisu tīkla pārklājuma 

vērtējums par vietu skaitu, kurās tiek 

nodrošināti Transportlīdzekļu rūpnīcas vai 

reģionālā pārstāvja sertificēti garantijas servisa 

pakalpojumi Latvijas teritorijā 

max 4 1.0 2.5 2.5 

7. Transportlīdzekļa garantijas termiņa 

vērtējums 
max 4 3.43 3.43 2.43 

8. Transportlīdzekļa piegādes termiņa 

vērtējums 
max 4 1 0 2 

Kopā: max 100 88.41 91.10 90.48 

7.3.  pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīta:   

3.Daļā "Mikroautobuss (fosilā degviela)"  - SIA "Amserv Motors" – 87.03 punkti; 

4.Daļā "Mikroautobuss (elektrisks)"  - SIA "Amserv Motors" – 91.10 punkti. 

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: 

Nav  

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: 

Ņemot vērā, ka 1.Daļā un 2.Daļā saņemts tikai viens piedāvājums, pamatojoties uz 

Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.187 "Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 234.punktu, tika nolemts 

pārtraukt atklāta konkursa "Autovedēju, kravas automašīnu un mikroautobusu iegāde" (ID 

Nr. AS "Latvenergo" 2022/15) 1.Daļu "Kravas autovedējs 8x4" un 2.Daļu "Universālā kravas 

automašīna 4x4", jo nav nodrošināta konkurence un piedāvājums ievērojami pārsniedz 

plānotās izmaksas. 

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 


