
 

 

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 iepirkuma 
 

„Autoceļu kopšana ceļu nodalījumu joslā (Jēkabpils CR)” 
(ID. Nr. VAS „LAU” 2017/66) 

 

Ziņojums  

(Komisijas sēdes Protokols Nr.2) 
 

Rīgā, 2017.gada 10.maijā 

 

 Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2017.gada 6.februāra 

rīkojumu Nr. 3.1.-A.6/2017-29 un 2017.gada 17.marta rīkojumu Nr. 3.1.-A.6/2017-41.1, izveidota 

iepirkuma komisija, kura ir tiesīga veikt šo iepirkumu: 
 

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Juškevics, Publisko iepirkumu departamenta 

Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciālists; 
 

Komisijas locekļi: Jānis Padēls, Publisko iepirkumu departamenta 

Publisko iepirkumu daļas vadītājs; 

Sanda Vasiļjeva, Ražošanas departamenta Projektu 

vadītāja;  

Arturs Ivbulis, Jēkabpils ceļu rajona direktors; 
 

Eksperts:  Oskars Munčs, Jēkabpils ceļu rajona direktora 

vietnieks; 
  

Komisijas sekretārs: Kristaps Juškevics, Publisko iepirkumu departamenta 

Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciālists. 
 

Dienas kārtībā: 

1. Vispārīga informācija par iepirkumu; 

2. Piedāvājumu vērtēšana; 

2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude; 

2.2. Pretendentu atlase; 

2.3. Piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaude;  

2.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana; 

3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana. 
 

1. Vispārīga informācija par iepirkumu: 

 Iepirkuma identifikācijas numurs: VAS “LAU” 2017/66; 

 Pasūtītāja nosaukums: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”; 

 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots IUB mājas lapā: 04/04/2017; 

 Līguma priekšmeta apraksts: „Autoceļu kopšana ceļu nodalījumu joslā (Jēkabpils CR)”; 

 Līgumi par iepirkumu tiks slēgti atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 9.pantā noteiktajai 

kārtībai; 

 Piedāvājuma izvēles kritēriji: cena, kuru nosaka, ņemot vērā piedāvājumu ar viszemāko cenu, 

t.i., Pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto cenu EUR bez PVN ailē „Piedāvātā kopsumma 

(vērtējamā) EUR bez PVN”; 

 Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rīgā, Krustpils ielā 4, 

1.stāvā; 

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 18/04/2017 plkst.10:00. 
 

Sēdē piedalās trīs komisijas locekļi:  Kristaps Juškevics, Sanda Vasiļjeva un Arturs Ivbulis 

(turpmāk - Komisija) un tā ir tiesīga izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus.  
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2. Piedāvājumu vērtēšana: 

Ziņo Komisijas priekšsēdētājs Kristaps Juškevics: līdz 18/04/2017 plkst. 10:00, ņemot vērā 

iepirkuma „Autoceļu kopšana ceļu nodalījumu joslā (Jēkabpils CR)” piedāvājumu reģistru, tika iesniegts 

1 (viens) Pretendenta  piedāvājums:  
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Iesniegšanas 

datums/laiks 

1. 
SIA "MIKOR", reģ.Nr.45403001297,  

(turpmāk – SIA "MIKOR") 
18.04.2017. plkst. 08:25 

 

Tiek piedāvāts uzsākt iesniegtā piedāvājuma izvērtēšana atbilstoši Iepirkuma dokumentos 

izvirzītajām prasībām un kritērijiem, pa posmiem. 

Komisijas locekļi: ar 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu 

uzsākt vērtēšanu pa posmiem. 

 

2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Komisija uzsāk vērtēt iesniegtā piedāvājuma noformējuma atbilstības pārbaudi. Komisija 

pārbauda vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.  

Komisijas locekļi ar: 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, 

ka, izvērtējot piedāvājumu, tika konstatēts, ka Pretendenta SIA "MIKOR" piedāvājums atbilst Nolikumā 

noteiktajām noformējuma prasībām. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un Nolikuma 

prasībām, turpina Pretendenta vērtēšanu. 

 

2.2. Pretendentu atlase: 

Komisija uzsāk vērtēt iesniegtā piedāvājuma atlases pārbaudi. Komisija pēc iesniegtajiem 

Pretendenta atlases dokumentiem pārbauda Pretendenta kvalifikācijas atbilstību Nolikuma prasībām. 

Pretendenta atlases laikā Komisija uz Pretendentu pārbauda Publisko iepirkuma likuma 9.panta 

astotās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minēto apstākļu esību uz 18/04/2017.  

2.2.1. Veicot pārbaudi, Komisija uz Pretendentu SIA "MIKOR" nekonstatē Publisko iepirkuma 

likuma 9.panta astotajā daļā minēto apstākļu esību.  

2.2.2. Izvērtējot piedāvājumus, tika konstatēts, ka Pretendenta SIA "MIKOR" piedāvājums 

atbilst Nolikumā noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām. 

Komisijas locekļi ar: 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, 

ka, izvērtējot piedāvājumu, tika konstatēts, ka Pretendenta SIA "MIKOR" piedāvājums atbilst Nolikumā 

izvirzītajām atlases (kvalifikācijas) prasībām. Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un 

Nolikuma prasībām, turpina vērtēt piedāvājumu. 

 

2.3. Piedāvājumu tehniskās atbilstības pārbaude: 

Komisija uzsāk Pretendenta tehniskā piedāvājuma “Autoceļu kopšana ceļu nodalījumu joslā 

(Jēkabpils CR)” vērtēšanu atbilstoši Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības 

prasībām (t.sk. Nolikuma 5.2.2.apakšpunktam, Nolikuma 2.pielikumam). 

2.3.1. Izvērtējot SIA "MIKOR" piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA "MIKOR" piedāvājums 

atbilst Nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. 

Komisijas locekļi ar: 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, 

ka Pretendenta SIA "MIKOR" 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 "MIKOR" piedāvājumu. 
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2.4. 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.  

2.4.1. Komisija vērtējamā Pretendenta  finanšu piedāvājumā nekonstatēja aritmētiskās kļūdas. 

2.4.2. Komisija uzsāk Pretendenta finanšu piedāvājuma “Autoceļu kopšana ceļu nodalījumu joslā 

(Jēkabpils CR)” vērtēšanu: 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents Piedāvātā kopsumma (vērtējamā) EUR bez PVN: 

1. SIA "MIKOR" 38 683.00 

 

Aplūkojot Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu, Komisija secina, ka SIA "MIKOR" 

finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un, ka Pretendenta piedāvājums ar viszemāko cenu 

(Piedāvājuma izvēles kritērijs: cena, kuru nosaka, ņemot vērā piedāvājumu ar viszemāko cenu, t.i., 

Pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto cenu EUR bez PVN ailē „Piedāvātā kopsumma (vērtējamā) 

EUR bez PVN”) ir SIA "MIKOR" ar piedāvātā kopsummu (vērtējamo) EUR bez PVN: 38 683.00 

(trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro 00 centi). 

Komisijas locekļi ar: 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, 

ka SIA "MIKOR" finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un, ka Pretendenta piedāvājums ar 

viszemāko cenu (Piedāvājuma izvēles kritērijs: cena, kuru nosaka, ņemot vērā piedāvājumu ar viszemāko 

cenu, t.i., Pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto cenu EUR bez PVN ailē „Piedāvātā kopsumma 

(vērtējamā) EUR bez PVN”) organizētā iepirkuma “Autoceļu kopšana ceļu nodalījumu joslā (Jēkabpils 

CR)” ir SIA "MIKOR" ar piedāvātā kopsummu (vērtējamo) EUR bez PVN: 38 683.00 (trīsdesmit 

astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro 00 centi). 

 

3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana: 

3.1. Komisija, attiecībā uz organizētā iepirkuma „Autoceļu kopšana ceļu nodalījumu joslā 

(Jēkabpils CR)” Pretendentu SIA "MIKOR", pārbauda Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 

1., 2., 3. un 4.punktā minēto apstākļu esību uz 10/05/2017.  Uz Pretendentu  SIA "MIKOR", kuram būtu 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, netika konstatēti Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotajā daļā 

norādīto izslēgšanas gadījumu esība.  

3.2. Ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” organizētā iepirkuma „Autoceļu kopšana 

ceļu nodalījumu joslā (Jēkabpils CR)”, (ID.Nr. VAS „LAU” 2017/66), Pretendenta iesniegto piedāvājumu 

un šī piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām, Komisijas locekļi ar: 3 (trīs) balsīm "PAR", 0 balsīm 

"PRET" vienbalsīgi 
 

NOLĒMA: 
 

1) par iepirkuma uzvarētāju pasludināt un līgumu slēgt ar SIA "MIKOR", par kopējo summu      

EUR 38 683.00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs euro 00 centi) bez PVN; 

2) nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par Komisijas pieņemto lēmumu; 

3) ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, publikāciju 

vadības sistēmā publicēt informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu; 
 

 citu jautājumu vai iebildumu nav. 
 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmittrešo daļu un Administratīvā procesa likuma 

79.panta pirmo daļu, Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā, uz ko attiecas Publisko 

iepirkumu likuma 9.panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo 
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tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. 

 
 

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

 

Komisijas locekļi: _____/personiskais paraksts/______/Sanda Vasiļjeva/ 
 
 

_____/personiskais paraksts/______/Arturs Ivbulis/ 
 

   

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

 

 
NORAKSTS PAREIZS 

 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”  

iepirkumu komisijas sekretārs  

K.Juškevics___________________  

Rīgā, 2017. gada 10.maijā 

 


