
 

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils iela 4, Rīga, LV – 1073, Reģ. Nr. 40003356530 

Tālr. +371 6 7249238, fakss: +371 6 7249646, e-pasts: lau@lau.lv, www.lau.lv 

 

NORAKSTS 
organizētā atklāta konkursa 

 

„Traktortehnikas marku CAT, HAMM, VALTRA, HBM servisa pakalpojumi VAS 

"Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām” 

(ID. Nr. VAS „LAU” 2017/70_AK) 
 

ZIŅOJUMS 

(Komisijas sēdes Protokols Nr.3) 
 

Rīgā, 2017.gada 11.septembrī 

(ar pārtraukumu: 2017.gada 28.septembrī; 2017.gada 6.decembrī) 
 

 Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2017.gada 

7.jūlija rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2017-110 (turpmāk - 

Rīkojums), izveidota iepirkuma komisija, kura ir tiesīga veikt šo iepirkumu: 
 

Komisijas priekšsēdētājs: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Publisko iepirkumu 

departamenta Publisko iepirkumu daļas vadītājs 

Jānis Padēls; 
 

Komisijas locekļi: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Publisko iepirkumu 

departamenta Publisko iepirkumu daļas jurists 

Kristaps Juškevics; 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Ražošanas 

departamenta Mehānikas inženieris Aivo Kalniņš; 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Ražošanas 

departamenta Mehānikas daļas vadītājs 

Reinis Lilienšteins, 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Administratīvi 

juridiskā departamenta jurists Aivars Gorodničijs; 
 

Komisijas sekretārs: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Publisko iepirkumu 

departamenta Publisko iepirkumu daļas jurists 

Kristaps Juškevics. 

Dienas kārtība: 

1. Vispārīgi jautājumi. 

2. Iesniegto piedāvājumu atvēršana. 
 

1.Vispārīga informācija par iepirkumu:  

 Pasūtītājs: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”; 

 Iepirkuma identifikācijas numurs: VAS “LAU” 2017/70_AK; 

 Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss; 

 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots IUB mājas lapā: 21/08/2017; 

 Iepirkuma priekšmeta apraksts: „Traktortehnikas marku CAT, HAMM, VALTRA, 

HBM servisa pakalpojumi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām”; 

 Piedāvājuma izvēles kritēriji: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums; 

 Vispārīgā vienošanās par iepirkumu tiks slēgta atbilstoši Publisko iepirkumu likumā 

noteiktajai kārtībai. Kopējais Vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits ne lielāks par 

4 (četriem) dalībniekiem. Atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam - saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums - katrā Iepirkuma pozīcijā tiek izvēlēts 1 (viens) 

uzvarējušais Pretendents; 

 Piedāvājumu iesniegšanas vieta: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rīgā, Krustpils 

ielā 4, 1.stāvā, sēžu zālē; 

 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 11/09/2017 plkst.11:00. 
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2. Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 

Komisijas priekšsēdētājs Jānis Padēls ziņo, ka atvēršanas sēdē piedalās Komisijas priekšsēdētājs Jānis Padēls, Komisijas locekļi 

Kristaps Juškevics, Aivo Kalniņš un pārstāvis no: 

 

Nr. 

p.k. 
Uzņēmuma nosaukums 

1. SIA "Valtek" 

 

Līdz 11/09/2017  plkst.11:00, ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” atklātā konkursa “Traktortehnikas marku CAT, HAMM, 

VALTRA, HBM servisa pakalpojumi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām” piedāvājumu reģistru, Pretendentu piedāvājumi 

iesniegti šādā laika posmā un secībā: 

 

Nr. 

p.k. 
Pretendents Iesniegšanas datums/laiks 

1. SIA "WIRTGEN LATVIA", reģ.Nr.40003474522 (turpmāk - SIA "WIRTGEN LATVIA") 11.09.2017. plkst. 09:30 

2. SIA "Avesco", reģ.Nr.40003441517 (turpmāk - SIA "Avesco") 11.09.2017. plkst. 09:37 

3. SIA "Valtek", reģ.Nr.43603020413 (turpmāk - SIA "Valtek") 11.09.2017. plkst. 10:12 

4. 
SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija", reģ.Nr.40003688454 

(turpmāk - SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija") 
11.09.2017. plkst. 10:44 

 

Komisija nolemj sākt piedāvājumu atvēršanu. Tiek atvērtas aploksnes iesniegšanas secībā. 



 3 

Komisijas priekšsēdētājs Jānis Padēls iepazīstina ar Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem: 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvājums 

Pozīcija Nr.1 Pozīcija Nr.2 Pozīcija Nr.3 Pozīcija Nr.4 

Galveno 

remonta 

pakalpojumu 
uzskaitījums: 

kopējā 

(vērtējamā) 
summa, EUR 

bez PVN (P1) 

Izbraukuma 

serviss: 
kopējā 

(vērtējamā) 

summa, EUR 
bez PVN (P2) 

Nolikuma 

2.pielikuma 
6.1.punktā 

norādītais 

izpildes 
termiņš (P3) 

Galveno 

remonta 

pakalpojumu 
uzskaitījums: 

kopējā 

(vērtējamā) 
summa, EUR 

bez PVN (P1) 

Izbraukuma 

serviss: 
kopējā 

(vērtējamā) 

summa, EUR 
bez PVN (P2) 

Nolikuma 
2.pielikuma 

6.1.punktā 

norādītais 
izpildes 

termiņš 

(P3) 

Galveno 

remonta 

pakalpojumu 
uzskaitījums: 

kopējā 

(vērtējamā) 
summa, EUR 

bez PVN (P1) 

Izbraukuma 
serviss: 

kopējā 

(vērtējamā) 
summa, 

EUR bez 

PVN (P2) 

Nolikuma 
2.pielikuma 

6.1.punktā 

norādītais 
izpildes 

termiņš 

(P3) 

Galveno 

remonta 

pakalpojumu 
uzskaitījums: 

kopējā 

(vērtējamā) 
summa, EUR 

bez PVN (P1) 

Izbraukuma 
serviss: 

kopējā 

(vērtējamā) 
summa, 

EUR bez 

PVN (P2) 

Nolikuma 
2.pielikuma 

6.1.punktā 

norādītais 
izpildes 

termiņš 

(P3) 

1. 
SIA "WIRTGEN 

LATVIA" 
- - - 464.07 300.00 3 - - - - - - 

2. SIA "Avesco" 3060.38 375.00 5 - - - - - - - - - 

3. SIA "Valtek" - - - - - - 4706.50 250.00 5 - - - 

4. 
SIA "Kurt Koenig 

Celtniecības 

Mašīnas Latvija" 

- - - - - - - - - 3688.23 450.00 5 

 

Komisijas priekšsēdētājs Jānis Padēls paziņo, ka visi iesniegtie piedāvājumi ir atvērti un atvēršanas sēde tiek slēgta. Komisija vienbalsīgi 
 

NOLĒMA: 
 

1) neturpināt piedāvājumu vērtēšanu;  
 

 citu jautājumu, iebildumu vai labojumu nav. 
 

Komisijas priekšsēdētājs: _____/personiskais paraksts/______/Jānis Padēls/ 
 

 

 

Komisijas loceklis: _____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/ 

 

_____/personiskais paraksts/______/Aivo Kalniņš/ 
 

 

Komisijas sekretārs: _____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/ 
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Komisija atklāj sēdi: 2017.gada 28.septembrī 

 Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2017.gada 

7.jūlija rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2017-110 (turpmāk - 

Rīkojums), sēdē piedalās iepirkuma komisija: Jānis Padēls, Kristaps Juškevics, 

Aivo Kalniņš, Reinis Lilienšteins, Aivars Gorodničijs (turpmāk - Komisija) un tā ir tiesīga 

izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus.  

 

Dienas kārtībā: 

1. Piedāvājumu vērtēšana: 

1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude;  

1.2. Pretendentu atlase; 

1.3. Tehnisko piedāvājumu pārbaude; 

1.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana; 

1.5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana; 

2. Lēmuma pieņemšana par vispārīgās vienošanās slēgšanu. 

 

1. Piedāvājumu vērtēšana 

Tiek piedāvāts uzsākt iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši Iepirkuma 

dokumentos izvirzītajām prasībām un kritērijiem, pa posmiem. 

Komisijas locekļi: ar 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi 

pieņem lēmumu uzsākt vērtēšanu pa posmiem. 

 

1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude  

Komisija uzsāk vērtēt iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi. 

Komisija pārbauda vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.  

1.1.1. Komisija, izvērtējot Pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību Nolikumā 

noteiktajām prasībām, secina, ka visi iesniegtie piedāvājumi atbilst visām Nolikumā 

noteiktajām noformējuma prasībām.  

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi 

pieņem lēmumu, ka, izvērtējot piedāvājumus, tika konstatēts, ka Pretendentu SIA "WIRTGEN 

LATVIA", SIA "Avesco", SIA "Valtek", SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas 

Latvija" piedāvājumi atbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. Komisija, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma prasībām, turpina Pretendentu 

vērtēšanu. 

 

1.2. Pretendentu atlase 

Komisija uzsāk vērtēt iesniegto piedāvājumu atlases pārbaudi. Komisija pēc 

iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem pārbauda Pretendentu kvalifikācijas atbilstību 

Nolikuma prasībām. 

1.2.1. Pretendentu atlases laikā Komisija veic pārbaudi par Pretendentu Publisko 

iepirkuma likuma 42.pantā noteikto izslēgšanas gadījumu esību uz 11/09/2017. Veicot 

pārbaudi, Komisija uz Pretendentiem SIA "WIRTGEN LATVIA", SIA "Avesco", 
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SIA "Valtek", SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" nekonstatē Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 2.punktā minētos apstākļus. Iepirkuma Komisija, 

pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina 

piedāvājumu atlases pārbaudi. 

1.2.2. Izvērtējot SIA "WIRTGEN LATVIA" piedāvājumu, tika konstatēts, ka 

SIA "WIRTGEN LATVIA" piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām atlases 

(kvalifikācijas) prasībām. 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi 

pieņem lēmumu, ka Pretendenta SIA "WIRTGEN LATVIA" piedāvājums atbilst Nolikumā 

izvirzītajām atlases (kvalifikācijas) prasībām. Tādejādi iepirkuma Komisija, pamatojoties uz 

Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt SIA 

"WIRTGEN LATVIA" piedāvājumu. 

1.2.3. Izvērtējot SIA "Avesco" piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA "Avesco" 

piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām. 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi 

pieņem lēmumu, ka Pretendenta SIA "Avesco" piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām 

atlases (kvalifikācijas) prasībām. Tādejādi iepirkuma Komisija, pamatojoties uz Publiskā 

iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt SIA "Avesco" 

piedāvājumu. 

1.2.4. Izvērtējot SIA "Valtek" piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA "Valtek" 

piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām. 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi 

pieņem lēmumu, ka Pretendenta SIA "Valtek" piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām 

atlases (kvalifikācijas) prasībām. Tādejādi iepirkuma Komisija, pamatojoties uz Publiskā 

iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt SIA "Valtek" 

piedāvājumu. 

1.2.5. Izvērtējot SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" piedāvājumu, tika 

konstatēts, ka SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" piedāvājums atbilst 

Nolikumā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām. 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi 

pieņem lēmumu, ka Pretendenta SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" 

piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām atlases (kvalifikācijas) prasībām. Tādejādi 

iepirkuma Komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem 

nosacījumiem, turpina vērtēt SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" 

piedāvājumu. 

 

1.3. Tehnisko piedāvājumu pārbaude 

Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši 

Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (t.sk. Nolikuma 

4.2.2.apakšpunktam, Nolikuma 2.pielikumam). 
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1.3.1. Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi: 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvājums 

Pozīcija Nr.1 Pozīcija Nr.2 Pozīcija Nr.3 Pozīcija Nr.4 

Nolikuma 2.pielikuma 

6.1.punktā norādītais 

izpildes termiņš (P3) 

Nolikuma 2.pielikuma 

6.1.punktā norādītais 

izpildes termiņš (P3) 

Nolikuma 2.pielikuma 

6.1.punktā norādītais 

izpildes termiņš (P3) 

Nolikuma 2.pielikuma 

6.1.punktā norādītais 

izpildes termiņš (P3) 

1. 
SIA "WIRTGEN 

LATVIA" 
- 3 - - 

2. SIA "Avesco" 5 - - - 

3. SIA "Valtek" - - 5 - 

4. 

SIA "Kurt Koenig 

Celtniecības 

Mašīnas Latvija" 

- - - 5 

 

1.3.2. Izvērtējot SIA "WIRTGEN LATVIA" piedāvājumu, tika konstatēts, ka 

SIA "WIRTGEN LATVIA" piedāvājums atbilst Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām 

tehniskās atbilstības prasībām. 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi 

pieņem lēmumu, ka Pretendenta SIA "WIRTGEN LATVIA" piedāvājums atbilst Nolikumā 

un tā pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Tādejādi iepirkuma Komisija, 

pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina 

vērtēt SIA "WIRTGEN LATVIA" piedāvājumu. 

1.3.3. Izvērtējot SIA "Avesco" piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA "Avesco" 

piedāvājums atbilst Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi 

pieņem lēmumu, ka Pretendenta SIA "Avesco" piedāvājums atbilst Nolikumā un tā pielikumos 

izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Tādejādi iepirkuma Komisija, pamatojoties uz 

Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt 

SIA "Avesco" piedāvājumu. 

1.3.4. Izvērtējot SIA "Valtek" piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA "Valtek" 

piedāvājums atbilst Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi 

pieņem lēmumu, ka Pretendenta SIA "Valtek" piedāvājums atbilst Nolikumā un tā pielikumos 

izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Tādejādi iepirkuma Komisija, pamatojoties uz 

Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt 

SIA "Valtek" piedāvājumu. 

1.3.5. Izvērtējot SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" piedāvājumu, tika 

konstatēts, ka SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" piedāvājums atbilst 

Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi 

pieņem lēmumu, ka Pretendenta SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" 

piedāvājums atbilst Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. 

Tādejādi iepirkuma Komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā 

ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" 

piedāvājumu. 
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1.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

Komisija, pamatojoties uz Iepirkuma dokumentāciju, pārbauda vai vērtējamo Pretendentu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija 

konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Komisija vērtējamos Pretendentu finanšu piedāvājumos nekonstatēja aritmētiskās kļūdas. 

1.4.1. Komisija uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanu: 

 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Piedāvājums 

Pozīcija Nr.1 Pozīcija Nr.2 Pozīcija Nr.3 Pozīcija Nr.4 

Galveno remonta 

pakalpojumu 

uzskaitījums: kopējā 
(vērtējamā) summa, 

EUR bez PVN (P1) 

Izbraukuma serviss: 
kopējā (vērtējamā) 

summa, EUR bez 

PVN (P2) 

Galveno remonta 

pakalpojumu 

uzskaitījums: kopējā 
(vērtējamā) summa, 

EUR bez PVN (P1) 

Izbraukuma serviss: 
kopējā (vērtējamā) 

summa, EUR bez 

PVN (P2) 

Galveno remonta 

pakalpojumu 

uzskaitījums: kopējā 
(vērtējamā) summa, 

EUR bez PVN (P1) 

Izbraukuma serviss: 
kopējā (vērtējamā) 

summa, EUR bez 

PVN (P2) 

Galveno remonta 

pakalpojumu 

uzskaitījums: kopējā 
(vērtējamā) summa, 

EUR bez PVN (P1) 

Izbraukuma 

serviss: kopējā 

(vērtējamā) 
summa, EUR bez 

PVN (P2) 

1. 
SIA "WIRTGEN 

LATVIA" 
- - 464.07 300.00 - - - - 

2. SIA "Avesco" 3060.38 375.00 - - - - - - 

3. SIA "Valtek" - - - - 4706.50 250.00 - - 

4. 
SIA "Kurt Koenig 

Celtniecības Mašīnas 

Latvija" 

- - - 
- 

- 
- - 3688.23 450.00 

 

Aplūkojot Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, Komisija secina, ka SIA "WIRTGEN LATVIA", SIA "Avesco", 

SIA "Valtek", SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" finanšu piedāvājumi atbilst Nolikuma prasībām. 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "WIRTGEN LATVIA", 

SIA "Avesco", SIA "Valtek", SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" finanšu piedāvājumi attiecīgajā Iepirkuma pozīcijā atbilst 

Nolikuma prasībām. Iepirkuma Komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt 

SIA "WIRTGEN LATVIA", SIA "Avesco", SIA "Valtek", SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" piedāvājumus. 
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1.5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana 

Komisija uzsāk saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši Nolikuma 

5.3.5.apakšpunktam. 

1.5.1. Komisija uzsāk Pretendentu saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma Iepirkuma 

1.pozīcijai “CATERPILLAR markas traktortehnikas servisa pakalpojumi” vērtēšanu: 

Nr.

p.k. 
Pretendents Kritērijs 

Pozīcija Nr.1 

P1 / P2/ P3 

iegūtais 

punktu 

skaits 

1 SIA "Avesco" 

Galveno remonta pakalpojumu 

uzskaitījums: kopējā (vērtējamā) summa, 

EUR bez PVN (P1) 
3060.38 80.00 

Izbraukuma serviss: kopējā (vērtējamā) 

summa, EUR bez PVN (P2) 
375.00 10.00 

Nolikuma 2.pielikuma 6.1.punktā norādītais 

izpildes termiņš (P3) 
5 10.00 

Rezultāts (iegūtais punktu skaits) 100.00 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", ņemot vērā 

individuālos vērtējumus, vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka par saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu Iepirkuma 1.pozīcijā “CATERPILLAR markas traktortehnikas servisa 

pakalpojumi” atzīt SIA "Avesco" iesniegto piedāvājumu ar kopējo iegūto punktu skaitu: 

100.00. 

1.5.2. Komisija uzsāk Pretendentu saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma Iepirkuma 

2.pozīcijai “HAMM markas traktortehnikas servisa pakalpojumi” vērtēšanu: 

Nr.

p.k. 
Pretendents Kritērijs 

Pozīcija Nr.2 

P1 / P2/ P3 

iegūtais 

punktu 

skaits 

1 
SIA "WIRTGEN 

LATVIA" 

Galveno remonta pakalpojumu 

uzskaitījums: kopējā (vērtējamā) summa, 

EUR bez PVN (P1) 
464.07 80.00 

Izbraukuma serviss: kopējā (vērtējamā) 

summa, EUR bez PVN (P2) 
300.00 10.00 

Nolikuma 2.pielikuma 6.1.punktā norādītais 

izpildes termiņš (P3) 
3 10.00 

Rezultāts (iegūtais punktu skaits) 100.00 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", ņemot vērā 

individuālos vērtējumus, vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka par saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu Iepirkuma 2.pozīcijā “HAMM markas traktortehnikas servisa pakalpojumi” atzīt 

SIA "WIRTGEN LATVIA" iesniegto piedāvājumu ar kopējo iegūto punktu skaitu: 100.00. 
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1.5.3. Komisija uzsāk Pretendentu saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma Iepirkuma 

3.pozīcijai “VALTRA markas traktortehnikas servisa pakalpojumi” vērtēšanu: 

Nr.

p.k. 
Pretendents Kritērijs 

Pozīcija Nr.3 

P1 / P2/ P3 

iegūtais 

punktu 

skaits 

1 SIA "Valtek" 

Galveno remonta pakalpojumu 

uzskaitījums: kopējā (vērtējamā) summa, 

EUR bez PVN (P1) 
4706.50 80.00 

Izbraukuma serviss: kopējā (vērtējamā) 

summa, EUR bez PVN (P2) 
250.00 10.00 

Nolikuma 2.pielikuma 6.1.punktā norādītais 

izpildes termiņš (P3) 
5 10.00 

Rezultāts (iegūtais punktu skaits) 100.00 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", ņemot vērā 

individuālos vērtējumus, vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka par saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu Iepirkuma 3.pozīcijā “VALTRA markas traktortehnikas servisa pakalpojumi” 

atzīt SIA "Valtek" iesniegto piedāvājumu ar kopējo iegūto punktu skaitu: 100.00. 

1.5.4. Komisija uzsāk Pretendentu saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma Iepirkuma 

4.pozīcijai “HBM markas traktortehnikas servisa pakalpojumi” vērtēšanu: 

Nr.

p.k. 
Pretendents Kritērijs 

Pozīcija Nr.4 

P1 / P2/ P3 

iegūtais 

punktu 

skaits 

1 
SIA "Kurt Koenig 

Celtniecības 

Mašīnas Latvija" 

Galveno remonta pakalpojumu 

uzskaitījums: kopējā (vērtējamā) summa, 

EUR bez PVN (P1) 
3688.23 80.00 

Izbraukuma serviss: kopējā (vērtējamā) 

summa, EUR bez PVN (P2) 
450.00 10.00 

Nolikuma 2.pielikuma 6.1.punktā norādītais 

izpildes termiņš (P3) 
5 10.00 

Rezultāts (iegūtais punktu skaits) 100.00 

Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET", ņemot vērā 

individuālos vērtējumus, vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka par saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu Iepirkuma 4.pozīcijā “HBM markas traktortehnikas servisa pakalpojumi” atzīt 

SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" iesniegto piedāvājumu ar kopējo iegūto 

punktu skaitu: 100.00. 

 

2. Lēmuma pieņemšana par vispārīgās vienošanās slēgšanu 

2.1. Komisija, attiecībā uz atklātā konkursa „Traktortehnikas marku CAT, HAMM, 

VALTRA, HBM servisa pakalpojumi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām” 

Pretendentiem, kuram būtu piešķiramas Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības: 
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SIA "Avesco" - Iepirkuma 1.pozīcijā,   SIA "WIRTGEN LATVIA" – Iepirkuma 2.pozīcijā, 

SIA "Valtek" - Iepirkuma 3.pozīcijā,   SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija" - 

Iepirkuma 4.pozīcijā, pārbauda Pretendentu Publisko iepirkuma likuma 42.pantā noteikto 

izslēgšanas gadījumu esību uz 28/09/2017. Veicot pārbaudi, Komisija uz Pretendentiem 

SIA "WIRTGEN LATVIA", SIA "Valtek", SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas 

Latvija" nekonstatē Publisko iepirkumu likuma 42.pantā minētos apstākļus. Savukārt veicot 

pārbaudi uz SIA "Avesco", Komisija konstatēja, ka uz Pretendentu SIA "Avesco", 

nepieciešams veikt pārbaudi Publisko iepirkumu likuma 42.panta desmitās daļas kārtībā. 

Ievērojot minēto, Komisijas locekļi ar: 5 (piecām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" 

vienbalsīgi 

NOLĒMA: 
 

1) nosūtīt Pretendentam SIA "Avesco", pieprasījumu par ārvalstīs reģistrētu vai dzīvojošu 

personu pārbaudi atklāta konkursa „Traktortehnikas marku CAT, HAMM, VALTRA, 

HBM servisa pakalpojumi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām” ietvaros; 
 

 Citu jautājumu vai iebildumu nav. 

 

Komisijas priekšsēdētājs ierosina turpināt izskatīt Pretendenta SIA "Avesco" pārbaudi 

Publisko iepirkumu likuma 42.panta desmitās daļas kārtībā nākamajā sēdē pēc pieprasītās 

informācijas saņemšanas. Komisija atbalsta ierosinājumu un sēdi slēdz. 

 

Komisijas priekšsēdētājs: _____/personiskais paraksts/______/Jānis Padēls/ 

 

Komisijas locekļi: _____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/ 

 

_____/personiskais paraksts/______/Aivo Kalniņš/ 

 

_____/personiskais paraksts/______/Reinis Lilienšteins/ 

 

_____/personiskais paraksts/_____/Aivars Gorodničijs/ 

 

Komisijas sekretārs: _____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/ 

 

 

Komisija atklāj sēdi: 2017.gada 6.decembrī 

 Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2017.gada 

7.jūlija rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2017-110 (turpmāk - 

Rīkojums), sēdē piedalās iepirkuma komisija: Jānis Padēls, Kristaps Juškevics, 

Aivo Kalniņš, Aivars Gorodničijs (turpmāk - Komisija) un tā ir tiesīga izlemt dienas kārtībā 

paredzētos jautājumus.  

 

Dienas kārtībā: 

1. Pretendenta SIA "Avesco" ārvalstīs reģistrētu vai dzīvojošu personu pārbaude. 

 

1. Pretendenta SIA "Avesco" ārvalstīs reģistrētu vai dzīvojošu personu pārbaude. 

 1.1. Komisijas priekšsēdētājs informē, ka uz Komisijas pieprasījumu “Par ārvalstīs 

reģistrētu vai dzīvojošu personu pārbaudi atklāta konkursa „Traktortehnikas marku CAT, 
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HAMM, VALTRA, HBM servisa pakalpojumi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs” 

vajadzībām” ietvaros” no Pretendenta SIA "Avesco", Komisijas noteiktajā termiņā nav 

saņemta pieprasītā informācija. 

  Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi 

pieņem lēmumu, ka Pretendents SIA "Avesco" nav iesniedzis Komisijas pieprasījumā “Par 

ārvalstīs reģistrētu vai dzīvojošu personu pārbaudi atklāta konkursa „Traktortehnikas marku 

CAT, HAMM, VALTRA, HBM servisa pakalpojumi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs” 

vajadzībām” ietvaros” pieprasīto informāciju Komisijas noteiktajā termiņā un saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 42.panta desmito daļu, SIA "Avesco" tiek izslēgts no dalības 

atklātā konkursā „Traktortehnikas marku CAT, HAMM, VALTRA, HBM servisa pakalpojumi 

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām”, identifikācijas Nr. VAS „LAU” 2017/70_AK. 

1.2. Ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” atklāta konkursa 

„Traktortehnikas marku CAT, HAMM, VALTRA, HBM servisa pakalpojumi VAS 

"Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām”, identifikācijas Nr. VAS „LAU” 2017/70_AK, 

Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, šo piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām un 

Komisijas 2017.gada 28.septembrī noteiktos Pretendentus, kuriem piešķirtas Vispārīgās 

vienošanās slēgšanas tiesības, Komisijas locekļi ar: 4 (četrām)  balsīm "PAR", 0 balsīm 

"PRET" vienbalsīgi 
  

NOLĒMA: 
 

1) slēgt vispārīgo vienošanos par kopējo vispārīgās vienošanās summu, kas nepārsniedz  

41 999.00 EUR bez PVN: 

a) 2.pozīcijā ar SIA "WIRTGEN LATVIA"; 

b) 3.pozīcijā ar SIA "Valtek"; 

c) 4.pozīcijā ar SIA "Kurt Koenig Celtniecības Mašīnas Latvija"; 

2) nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par Komisijas pieņemto lēmumu; 

3) ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgta vispārīgā vienošanās, iesniegt 

publicēšanai publikāciju vadības sistēmā paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; 
 

 Citu jautājumu vai iebildumu nav. 

 

Komisijas priekšsēdētājs: _____/personiskais paraksts/______/Jānis Padēls/ 

 

Komisijas locekļi: _____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/ 

 

_____/personiskais paraksts/______/Aivo Kalniņš/ 

 

_____/personiskais paraksts/_____/Aivars Gorodničijs/ 

 

Komisijas sekretārs: _____/personiskais paraksts/______/Kristaps Juškevics/ 
 

 

NORAKSTS PAREIZS 

 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”  

iepirkumu komisijas sekretārs  

K.Juškevics___________________  

Rīgā, 2017.gada 6.decembrī 

 


