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ATKLĀTA   KONKURSA 

 
“Jaunu mikroautobusu iegāde SIA „Jēkabpils autobusu parks” vajadzībām”, ID Nr. JAP-2017/01  

Z I Ņ O J U M S 

Salas pag., Salas nov.                            2017.gada 3.martā

        

Pasūtītāja nosaukums un 

adrese, reģistrācijas numurs:  

SIA “Jēkabpils autobusu parks”,  

vienotais reģistrācijas Nr. 45403003245,  

“Akurāteri”, Salas pag., Salas nov., LV-5230 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs 

JAP -2017/01 

Iepirkuma procedūras veids:  saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu iepirkuma likuma 11.pantu  

Līguma priekšmets “Jaunu mikroautobusu iegāde SIA „Jēkabpils autobusu parks” 

vajadzībām” 

Publicēšanas datums internetā 

(www.iub.gov.lv) 

10.02.2017.g. 

Iepirkuma komisijas 

izveidošanas pamatojums:  

SIA Jēkabpils autobusu parks 2016.gada 1.novembra rīkojums nr.21 

Iepirkuma komisijas sastāvs:  komisijas priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis 

locekļi:  Aija Vetere, Nadežda Lupiķe 

Pretendentiem noteiktās 

kvalifikācijas un atlases 

dokumentu prasības 

ir norādītas atklātā konkursa nolikumā (turpmāk– Nolikums), kas ir 

šī ziņojuma Pielikums. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs:  piedāvājums ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas 

izpildījis visas Nolikumā noteiktās prasības.  

Piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums un laiks: 

„Akurāteri”, Salas pagastā, Salas novads, LV-5230 administrācijas 

ēka, līdz 2017.gada 21.februārim, plkst. 10.00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums, laiks 

„Akurāteri”, Salas pagastā, Salas novads, LV-5230 administrācijas 

ēka, 2017.gada 21.februāris, plkst. 10.00 

Pretendentu saraksts un iegūtais punktu skaits: 

Pretendents 

(nosaukums, reģ. Nr., adrese) 

Piedāvājuma iesniegšanas datums 

un laiks 

Pretendenta iegūtais punktu 

skaits 

SIA DOMENIKSS, 

reģ.nr.40003363354, Krasta iela 

34, Rīga, LV-1003 

2017.gada 21.februāris pl.09:05 85,00 

 

 Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda atklātā konkursa nolikuma piedāvājuma 

iesniegšanas un ārējā noformējuma prasībām :  

SIA “DOMENIKSS” piedāvājumā atbilstoši nolikuma 7.3. punktam dokumentiem jābūt latviešu valodā ir 

iesniegti vizuālie materiāli angļu valodā, kam nav pievienoti tulkojumi, apstiprināti saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, latviešu valodā. 

Visus dokumentus ir parakstījuši kravas un pasažieru mikroautobusu mazumtirdzniecības vadītājs un 

kravas un pasažieru mikroautobusu tirdzniecības konsultants. Lai gan saskaņā ar nolikuma 7.5. punktu, 
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piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt, ņemot 

vērā, ka dokumentācijai nav pievienota pilnvara, piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām.  

Pretendents šajā iepirkumā saskaņā ar 7.6.punktu nav iesniedzis arī tehnisko un finanšu piedāvājumu 

elektroniskā datu nesējā. 

Ņemot vērā Nolikuma 4.punktā norādīto piegādes laiku, bija nepieciešamas  Pretendentam apstiprināt 

piegādi laikā, kuru pretendents ir norādījis 2 (divas) reizes ilgāku (līdz 20.11.2017). 

 

 Pretendenti, kuru iesniegtie atlases dokumenti neatbilda atklātā konkursa nolikumā 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām:  

SIA DOMENIKSS profesionālās kvalifikācijas atbilstībai bija nepieciešams pievienot apliecinājumu par 

pēdējo  3  (triju)  gadu  laikā piegādātiem  vismaz  5  (pieciem)  līdzīga tipa transportlīdzekļiem  pasažieru  

pārvadāšanai, kas nav pievienots, lai gan atsauksme par piegādēm ir iesniegta no SIA Rīgas taksometru 

parks. 

 

 Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda atklātā konkursa nolikuma tehniskajās 

specifikācijās izvirzītajām prasībām :   

SIA DOMENIKSS, lai arī obligātie parametriem atbilst nolikuma prasībām, vēlamie parametri nav iekļauti 

piedāvājumā. Turklāt pretendenta piedāvājuma tehniskie parametri daļēji atbilst prasībām, jo nav iesniegts 

tehnisko apkopju grafiks, norādot konkrētus nobraukumus (km) un apkopju izmaksas, kas liedz 

pilnvērtīgi izvērtēt pretendenta iegūto punktu skaitu iepirkuma konkursā. 

 

 Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda atklātā konkursa nolikuma finanšu 

piedāvājumā izvirzītajām prasībām: Nav. 

 

 Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu :  

Iepirkuma komisijas lēmums: 

Pamatojoties to, ka iepirkumā ir iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma 

procedūru tiek nolemts pārtraukt. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums:  

03.03.2017 

Ziņojumu sagatavošanas vieta 

un laiks:  

„Akurāteri”, Salas pagastā, Salas novads, LV-5230 administrācijas 

ēka, 2017.gada 03.03.2017, plkst. 16.30 

 

 Informācija par apakšuzņēmējiem (ja zināma) par to līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem: Nav. 

 

 Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru  -   

 

Pamatojoties to, ka iepirkumā ir iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma procedūru 

tiek nolemts pārtraukt. 

 

Pielikumā :  

1. Atklātā konkursa nolikums uz 25 (divdesmit piecām) lp.; 

2. 2017.gada 21.februāra SIA Jēkabpils autobusu parks iepirkumu komisijas piedāvājumu 

atvēršanas sanāksmes protokols Nr.1.-14.1/1 uz 1 (vienas) lp. ar pielikumiem; 

3. 2017.gada 28.februāra iepirkumu komisijas piedāvājumu vērtēšanas sēdes protokols Nr.1.-

14.1/2 uz 7 (septiņām) lp.  

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                   Jānis Ščerbickis  

 

  

Komisijas protokoliste       Skaidrīte Klimoviča 


