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NORAKSTS 

organizētā iepirkuma 

 

„Mehanizēta zāles pļaušana un vidēji biezu krūmu griešana ceļa nodalījuma joslā” 

(ID. Nr. VAS „LAU” 2016/77) 

 

Ziņojums  

(Komisijas sēdes Protokols Nr.2) 

 

Rīgā, 2016.gada 22.augustā 

 

 Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2016.gada 4.augusta 

rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2016-215 (turpmāk - Rīkojums), sēdē 

piedalās iepirkuma komisija, kura ir tiesīga veikt šo iepirkumu: 
 

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Juškevics, Publisko iepirkumu departamenta 

Publisko iepirkumu daļas iepirkumu speciālists;   
 

Komisijas locekļi: Sanda Vasiļjeva-Ozola, Ražošanas departamenta 

projektu vadītāja; 

Guntis Karps, Valmieras ceļu rajona direktors; 

Armands Sanders, Liepājas 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. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

 2.4. Finanšu piedāvājumu vērtēšana;  

3. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana. 
 

1. Vispārīga informācija par iepirkumu: 

 Iepirkuma identifikācijas numurs: VAS “LAU” 2016/77; 

 Pasūtītāja nosaukums: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”; 

 Datums, kad paziņojums par līgumu ievietots IUB mājas lapā: 10/08/2016; 

 Līguma priekšmeta apraksts: „Mehanizēta zāles pļaušana un vidēji biezu krūmu griešana ceļa 

nodalījuma joslā”; 

 Līgumi par iepirkumu tiks slēgti atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 8.
2 

pantā noteiktajai 

kārtībai; 

 Piedāvājuma izvēles kritēriji: katrā iepirkuma lotē atsevišķi ir piedāvājums ar viszemāko cenu; 

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

1.stāvā; 

 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 22.augusta plkst.10:00. 

 

Sēdē piedalās visi komisijas locekļi:  Kristaps Juškevics, Sanda Vasiļjeva-Ozola, Guntis 

Karps, Armands Sanders un tā ir tiesīga izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus (turpmāk - 

Komisija).  
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2. Piedāvājumu vērtēšana: 

Ziņo Komisijas priekšsēdētājs Kristaps Juškevics: līdz 2016.gada 22.augusta plkst. 10:00, 

ņemot vērā iepirkuma „Mehanizēta zāles pļaušana un vidēji biezu krūmu griešana ceļa nodalījuma joslā” 

piedāvājumu reģistru, tika iesniegti 8 (astoņi) Pretendentu  piedāvājumi:  
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents Iesniegšanas datums/laiks 

1 SIA "SHAF", reģ.Nr.44103074729 17.08.2016. plkst. 09:27 

2 SIA "INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394 19.08.2016. plkst. 13:23 

3 SIA "Dravenieki 12", reģ.Nr.44103074822 22.08.2016. plkst. 08:30 

4 
 Akciju sabiedrība "FERRUS", 

reģ.Nr.40003444852 
22.08.2016. plkst. 08:44 

5 SIA "VIĻŅI UN I.S.A.", reģ.Nr.53203002081 22.08.2016. plkst. 08:58 

6 SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657 22.08.2016. plkst. 09:17 

7 
 Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība 

"URGAS", reģ.Nr.40001012098 
22.08.2016. plkst. 09:24 

8 SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067 22.08.2016. plkst. 09:36 

 

Tiek piedāvāts uzsākt iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu atbilstoši Iepirkuma dokumentos 

izvirzītajām prasībām un kritērijiem, pa posmiem. 

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

lēmumu uzsākt vērtēšanu pa posmiem. 
 

2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

Komisija uzsāk vērtēt iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstības pārbaudi. Komisija 

pārbauda vai piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām.  

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

lēmumu, ka, izvērtējot piedāvājumus, tika konstatēts, ka Pretendentu SIA "SHAF", 

reģ.Nr.44103074729, SIA "INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394, SIA "Dravenieki 12", 

reģ.Nr.44103074822, Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, SIA "VIĻŅI UN I.S.A.", 

reģ.Nr.53203002081, SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, Rīgas rajona Sējas pagasta 

zemnieku saimniecība "URGAS", reģ.Nr.40001012098, SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, 

piedāvājumi atbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. Komisija, pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likumu un Nolikuma prasībām, turpina Pretendentu vērtēšanu. 
 

2.2. Pretendentu atlase: 

Komisija uzsāk vērtēt iesniegto piedāvājumu atlases pārbaudi. Komisija pēc iesniegtajiem 

Pretendentu atlases dokumentiem pārbauda Pretendentu kvalifikācijas atbilstību Nolikuma prasībām. 

Pretendentu atlases laikā Komisija uz Pretendentiem pārbauda Publisko iepirkuma likuma 8.² 

panta piektās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto apstākļu esību uz 10/08/2016.  

Veicot pārbaudi, Komisija uz Pretendentiem SIA "SHAF", reģ.Nr.44103074729, SIA "INFO 

SERVISS", reģ.Nr.40003420394, SIA "Dravenieki 12", reģ.Nr.44103074822, Akciju sabiedrība 

"FERRUS", reģ.Nr.40003444852, Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība "URGAS", 

reģ.Nr.40001012098 nekonstatē Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā minēto apstākļu esību.  

Savukārt veicot pārbaudi uz Pretendentiem SIA "VIĻŅI UN I.S.A.", reģ.Nr.53203002081, SIA 

"NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, Komisija konstatēja 

Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā minēto apstākļu esību, t.i., Komisija konstatēja, ka 

saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē esošajiem 

aktuālajiem datiem, Pretendentiem:  



 

3 

 

a) SIA "VIĻŅI UN I.S.A.", reģ.Nr.53203002081, uz 10/08/2016. ir nodokļu parāds EUR           

3 364,43 apmērā,  

b) SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, uz 10/08/2016. ir nodokļu parāds EUR 1 425.18 

apmērā,  

c) SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, uz 10/08/2016. ir nodokļu parāds EUR 3 879.03 

apmērā.  

 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma  8.
2 

panta astotās daļas 2.punktam, Komisijas locekļi ar 4 

(četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi: 

 

NOLĒMA: 

 

- informēt Pretendentu SIA "VIĻŅI UN I.S.A.", reģ.Nr.53203002081, Pretendentu SIA "NuNo 

Group", reģ.Nr.40103638657, un Pretendentu SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, ka tiem ir 

konstatēti nodokļu parādi, nosakot termiņu 10 (desmit) dienas (līdz 05.09.2016.) iesniegt apliecinājumus 

par to, ka Pretendentam SIA "VIĻŅI UN I.S.A.", reģ.Nr.53203002081, Pretendentam SIA "NuNo 

Group", reģ.Nr.40103638657, un Pretendentam SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, uz 

10/08/2016 nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 euro (minēto apliecinājumu iesniegšanas vieta: VAS 

„Latvijas autoceļu uzturētājs”, Krustpils ielā 4, Rīgā, 1.stāvā).  
 

 Citu jautājumu vai iebildumu nav. 
 

Komisijas priekšsēdētājs ierosina turpināt vērtēšanas procesu nākamajā sēdē pēc pieprasītās informācijas 

saņemšanas no Pretendentiem. Komisija atbalsta ierosinājumu un sēdi slēdz. 

 

 

Komisija atklāj sēdi: 2016.gada 25.augustā. 

 

 Pamatojoties uz VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētāja 2016.gada 4.augusta 

rīkojumu „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” Nr. 3.1.-A.6/2016-215 (turpmāk - Rīkojums), sēdē 

piedalās iepirkuma komisija: Kristaps Juškevics, Sanda Vasiļjeva-Ozola, Guntis Karps, Armands 

Sanders un tā ir tiesīga izlemt dienas kārtībā paredzētos jautājumus (turpmāk - Komisija).  
 

Dienas kārtībā: 

1. Piedāvājumu vērtēšana: 

1.1. Pretendentu atlase; 

1.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude; 

 1.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšana;  

2. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana. 
 

1. Piedāvājumu vērtēšana: 
 

1.1. Pretendentu atlase: 

Komisijas priekšēdētājs informē, ka 2016.gada 23.augustā no Pretendenta SIA "VIĻŅI UN 

I.S.A.", reģ.Nr.53203002081, saņemta SIA "VIĻŅI UN I.S.A.", reģ.Nr.53203002081, pārstāvja 

apliecināta izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka SIA 

"VIĻŅI UN I.S.A.", reģ.Nr.53203002081, uz 10/08/2016 bija nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz 

EUR 150,00. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.
2  

panta piektās daļas 2.punktu un astotās daļas 

2.punktu, Komisijas locekļi ar 4 (četrām) balsīm “PAR”, 0 balsīm “PRET” vienbalsīgi pieņem 

lēmumu izslēgt Pretendentu SIA "VIĻŅI UN I.S.A.", reģ.Nr.53203002081,  no dalības iepirkumā.  

2016.gada 24.augustā no Pretendenta SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, saņemta Valsts 

ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, uz 10/08/2016 nebija 

nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00. Ņemot vērā minēto, Komisija uz Pretendentu SIA 

"MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, nekonstatē Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā 

minēto apstākļu esību. Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem 
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nosacījumiem, Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem 

lēmumu, turpina vērtēt SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumu. 

2016.gada 24.augustā no Pretendenta SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, saņemta Valsts 

ieņēmumu dienesta izziņa par to, ka SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, uz 10/08/2016 nebija 

nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00. Ņemot vērā minēto, Komisija uz Pretendentu SIA 

"NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, nekonstatē Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā 

minēto apstākļu esību. Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem 

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

lēmumu, turpina vērtēt SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, piedāvājumu. 

Izvērtējot Pretendentu piedāvājumus, tika konstatēts, ka Pretendentu SIA "SHAF", 

reģ.Nr.44103074729, SIA "INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394, SIA "Dravenieki 12", 

reģ.Nr.44103074822, Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, SIA "NuNo Group", 

reģ.Nr.40103638657, Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība "URGAS", 

reģ.Nr.40001012098, SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumi atbilst Nolikumā 

noteiktajām atlases (kvalifikācijas) prasībām.  

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

lēmumu, ka, izvērtējot piedāvājumus, tika konstatēts, ka Pretendentu SIA "SHAF", 

reģ.Nr.44103074729, SIA "INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394, SIA "Dravenieki 12", 

reģ.Nr.44103074822, Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, SIA "NuNo Group", 

reģ.Nr.40103638657, Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība "URGAS", 

reģ.Nr.40001012098, SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumi atbilst Nolikumā 

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

Nolikuma prasībām, turpina vērtēt piedāvājumus. 

 

1.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:  

 1.2.1. Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu 1.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Alūksnes CR vajadzībām” vērtēšanu atbilstoši Nolikumā izvirzītajām tehniskās 

atbilstības prasībām (t.sk. Nolikuma 2.pielikumam). 

Izvērtējot SIA "Dravenieki 12", reģ.Nr.44103074822, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA 

"Dravenieki 12", reģ.Nr.44103074822, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 

4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "Dravenieki 12", 

reģ.Nr.44103074822, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, 

pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina 

vērtēt SIA "Dravenieki 12", reģ.Nr.44103074822, piedāvājumu. 

1.2.2. Komisijas priekšēdētājs Kristaps Juškevics ziņo, ka attiecībā uz 2.loti „Mehanizēta 

zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Daugavpils CR vajadzībām” netika iesniegts neviens 

piedāvājums. Komisijas locekļi, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta pirmo 

daļu,  ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu izbeigt 

iepirkuma procedūru 2.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Daugavpils CR 

vajadzībām”, jo nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi.  

1.2.3. Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu 3.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Jēkabpils CR vajadzībām” vērtēšanu atbilstoši Nolikumā izvirzītajām tehniskās 

atbilstības prasībām (t.sk. Nolikuma 2.pielikumam). 

Izvērtējot Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, piedāvājumu, tika konstatēts, 

ka Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. 

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

Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām 

prasībām. Tādejādi Komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā 
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ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, 

piedāvājumu. 

1.2.4. Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu 4.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Jelgavas CR vajadzībām” vērtēšanu atbilstoši Nolikumā izvirzītajām tehniskās 

atbilstības prasībām (t.sk. Nolikuma 2.pielikumam). 

Izvērtējot SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA 

"NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 

4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "NuNo Group", 

reģ.Nr.40103638657, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, 

pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina 

vērtēt SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, piedāvājumu. 

Izvērtējot SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA 

"MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 4 

(četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "MĀRTIŅŠ", 

reģ.Nr.40103047067, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, 

pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina 

vērtēt SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumu. 

1.2.5. Komisijas priekšēdētājs Kristaps Juškevics ziņo, ka attiecībā uz 5.loti „Mehanizēta 

zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Rēzeknes CR vajadzībām” netika iesniegts neviens 

piedāvājums. Komisijas locekļi, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta pirmo 

daļu, ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu izbeigt 

iepirkuma procedūru 5.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Rēzeknes CR 

vajadzībām”, jo nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi.  

1.2.6. Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu 6.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Valmieras  CR vajadzībām” vērtēšanu atbilstoši Nolikumā izvirzītajām tehniskās 

atbilstības prasībām (t.sk. Nolikuma 2.pielikumam). 

Izvērtējot SIA "SHAF", reģ.Nr.44103074729, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA "SHAF", 

reģ.Nr.44103074729, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm 

"PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "SHAF", reģ.Nr.44103074729, 

piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, pamatojoties uz Publiskā 

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

reģ.Nr.44103074729, piedāvājumu. 

Izvērtējot Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība "URGAS", reģ.Nr.40001012098, 

piedāvājumu, tika konstatēts, ka Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība "URGAS", 

reģ.Nr.40001012098, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm 

"PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku 

saimniecība "URGAS", reģ.Nr.40001012098, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. 

Tādejādi Komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem 

nosacījumiem, turpina vērtēt Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība "URGAS", 

reģ.Nr.40001012098, piedāvājumu. 

1.2.7. Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu 7.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Talsu  CR vajadzībām” vērtēšanu atbilstoši Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības 

prasībām (t.sk. Nolikuma 2.pielikumam). 

Izvērtējot SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA 

"MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 4 

(četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "MĀRTIŅŠ", 

reģ.Nr.40103047067, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, 
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pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina 

vērtēt SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumu. 

1.2.8. Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu 8.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Rīgas CR vajadzībām” vērtēšanu atbilstoši Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības 

prasībām (t.sk. Nolikuma 2.pielikumam). 

Izvērtējot SIA "INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA 

"INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi 

ar: 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "INFO 

SERVISS", reģ.Nr.40003420394, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi 

Komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, 

turpina vērtēt SIA "INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394, piedāvājumu. 

Izvērtējot SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA 

"NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 

4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "NuNo Group", 

reģ.Nr.40103638657, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, 

pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina 

vērtēt SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, piedāvājumu. 

Izvērtējot Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība "URGAS", reģ.Nr.40001012098, 

piedāvājumu, tika konstatēts, ka Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība "URGAS", 

reģ.Nr.40001012098, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 4 (četrām) balsīm 

"PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku 

saimniecība "URGAS", reģ.Nr.40001012098, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. 

Tādejādi Komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem 

nosacījumiem, turpina vērtēt Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku saimniecība "URGAS", 

reģ.Nr.40001012098, piedāvājumu. 

Izvērtējot SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA 

"MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 4 

(četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "MĀRTIŅŠ", 

reģ.Nr.40103047067, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, 

pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina 

vērtēt SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumu. 

1.2.9. Komisija uzsāk Pretendentu tehnisko piedāvājumu 9.lotei „Vidēji biezu krūmu griešana  

Liepājas  CR vajadzībām” vērtēšanu atbilstoši Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām (t.sk. 

Nolikuma 2.pielikumam). 

Izvērtējot Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, piedāvājumu, tika konstatēts, 

ka Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. 

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

Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām 

prasībām. Tādejādi Komisija, pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā 

ietvertajiem nosacījumiem, turpina vērtēt Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, 

piedāvājumu. 

Izvērtējot SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumu, tika konstatēts, ka SIA 

"MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Komisijas locekļi ar: 4 

(četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu, ka SIA "MĀRTIŅŠ", 

reģ.Nr.40103047067, piedāvājums atbilst izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tādejādi Komisija, 

pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma un iepirkuma Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, turpina 

vērtēt SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumu. 
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1.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšana: 

Komisija, pamatojoties uz iepirkuma dokumentāciju, pārbauda vai vērtējamos Pretendentu 

piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Komisija 

vērtējamos Pretendentu finanšu piedāvājumos nekonstatēja aritmētiskās kļūdas. 

1.3.1. Komisija uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu 1.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Alūksnes CR vajadzībām” vērtēšanu: 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

(prognozētais kopējais apjoms, (pārg.km) * cena 

EUR bez PVN 

par 1 pārg.km) 

1. 
SIA "Dravenieki 12", 

reģ.Nr.44103074822 
7068.99 

 

Aplūkojot Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu, Komisija secina, ka Pretendenta finanšu 

piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus. 

Komisijas locekļi, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un 

Nolikuma 6.11.punktu, ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkumu procedūru 1.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Alūksnes CR 

vajadzībām” un neturpināt Pretendenta SIA "Dravenieki 12", reģ.Nr.44103074822, piedāvājuma 

vērtēšanu. 

1.3.2. Komisija uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu 3.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Jēkabpils CR vajadzībām” vērtēšanu: 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

(prognozētais kopējais apjoms, (pārg.km) * cena 

EUR bez PVN 

par 1 pārg.km) 

1. 
Akciju sabiedrība "FERRUS", 

reģ.Nr.40003444852 
5107.50 

 

Aplūkojot Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu, Komisija secina, ka Pretendenta finanšu 

piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus. 

Komisijas locekļi, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un 

Nolikuma 6.11.punktu, ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkumu procedūru 3.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Jēkabpils CR 

vajadzībām”  un neturpināt Pretendenta Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, 

piedāvājumu vērtēšanu. 

1.3.3. Komisija uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu 4.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Jelgavas CR vajadzībām” vērtēšanu: 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

(prognozētais kopējais apjoms, (pārg.km) * cena 

EUR bez PVN 

par 1 pārg.km) 

1. 
SIA "NuNo Group", 

reģ.Nr.40103638657 
845.67 

2. SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067 909.70 

 

Aplūkojot Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, Komisija secina, ka Pretendentu finanšu 

piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus. 
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Komisijas locekļi, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un 

Nolikuma 6.11.punktu, ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkumu procedūru 4.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Jelgavas CR 

vajadzībām” un neturpināt Pretendentu SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657, SIA "MĀRTIŅŠ", 

reģ.Nr.40103047067, piedāvājumu vērtēšanu. 

1.3.4. Komisija uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu 6.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Valmieras  CR vajadzībām” vērtēšanu: 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

(prognozētais kopējais apjoms, (pārg.km) * cena 

EUR bez PVN 

par 1 pārg.km) 

1. SIA "SHAF", reģ.Nr.44103074729 6481.23 

2. 
Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku 

saimniecība "URGAS", 

reģ.Nr.40001012098 

17283.28 

 

Aplūkojot Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, Komisija secina, ka Pretendentu finanšu 

piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus. 

Komisijas locekļi, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un 

Nolikuma 6.11.punktu, ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkumu procedūru 6.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Valmieras  CR 

vajadzībām” un neturpināt Pretendentu SIA "SHAF", reģ.Nr.44103074729, Rīgas rajona Sējas pagasta 

zemnieku saimniecība "URGAS", reģ.Nr.40001012098, piedāvājumu vērtēšanu. 

1.3.5. Komisija uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu 7.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Talsu  CR vajadzībām” vērtēšanu: 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

(prognozētais kopējais apjoms, (pārg.km) * cena 

EUR bez PVN 

par 1 pārg.km) 

1. 
SIA "MĀRTIŅŠ", 

reģ.Nr.40103047067 
13562.16 

 

Aplūkojot Pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu, Komisija secina, ka Pretendenta finanšu 

piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus. 

Komisijas locekļi, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un 

Nolikuma 6.11.punktu, ar 4 (četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkumu procedūru 7.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Talsu  CR 

vajadzībām” un neturpināt Pretendenta SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067, piedāvājumu vērtēšanu. 

1.3.6. Komisija uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu 8.lotei „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa 

nodalījumu joslās Rīgas CR vajadzībām” vērtēšanu: 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

(prognozētais kopējais apjoms, (pārg.km) * cena 

EUR bez PVN 

par 1 pārg.km) 

1. 
SIA "INFO SERVISS", 

reģ.Nr.40003420394 
1420.50 

2. SIA "NuNo Group", reģ.Nr.40103638657 2983.05 
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3. 
Rīgas rajona Sējas pagasta zemnieku 

saimniecība "URGAS", 

reģ.Nr.40001012098 

5682.00 

4. SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067 2740.14 

 

Aplūkojot Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, Komisija secina, ka Pretendenta 

piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu ir SIA "INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394, ar piedāvāto 

kopējo piedāvājuma cenu, EUR bez PVN (prognozētais kopējais apjoms, (pārg.km) * cena EUR bez PVN 

par 1 pārg.km) 1420.50 (viens tūkstotis četri simti divdesmit euro 50 centi). 

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

lēmumu, ka Pretendenta piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu 8.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana 

ceļa nodalījumu joslās Rīgas CR vajadzībām” ir SIA "INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394, ar 

piedāvāto kopējo piedāvājuma cenu, EUR bez PVN (prognozētais kopējais apjoms, (pārg.km) * cena 

EUR bez PVN par 1 pārg.km) 1420.50 (viens tūkstotis četri simti divdesmit euro 50 centi). 

1.3.7. Komisija uzsāk Pretendentu finanšu piedāvājumu 9.lotei „Vidēji biezu krūmu griešana  

Liepājas  CR vajadzībām” vērtēšanu: 
 

Nr. 

p.k. 
Pretendents 

Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN 

(prognozētais kopējais apjoms, (ha) * cena EUR 

bez PVN 

par 1 ha) 

1. 
Akciju sabiedrība "FERRUS", 

reģ.Nr.40003444852 
2336.40 

2. SIA "MĀRTIŅŠ", reģ.Nr.40103047067 2778.33 

 

Aplūkojot Pretendentu iesniegtos finanšu piedāvājumus, Komisija secina, ka Pretendenta 

piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu ir Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, ar 

piedāvāto kopējo piedāvājuma cenu, EUR bez PVN (prognozētais kopējais apjoms, (ha) * cena EUR bez 

PVN par 1 ha) 2336.40 (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro 40 centi). 

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

lēmumu, ka Pretendenta piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu 9.lotē „Vidēji biezu krūmu griešana  

Liepājas  CR vajadzībām” ir Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, ar piedāvāto kopējo 

piedāvājuma cenu, EUR bez PVN (prognozētais kopējais apjoms, (ha) * cena EUR bez PVN par 1 ha) 

2336.40 (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro 40 centi). 
 

2. Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšana: 

2.1. Komisija, attiecībā uz iepirkuma 8.lotes „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās 

Rīgas CR vajadzībām” Pretendentu SIA "INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394, pārbauda Publisko 

iepirkuma likuma 8.² panta 5. daļas 1., 2. un 3. punktā minētos apstākļu esību uz 25/08/2016. Uz 

Pretendentu  SIA "INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības 8.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Rīgas CR vajadzībām”, netika 

konstatēti Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esība. 

2.2. Komisija, attiecībā uz iepirkuma 9.lotes „Vidēji biezu krūmu griešana  Liepājas  CR 

vajadzībām” Pretendentu Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, pārbauda Publisko 

iepirkuma likuma 8.² panta 5. daļas 1., 2. un 3. punktā minētos apstākļu esību uz 25/08/2016. Uz 

Pretendentu  Akciju sabiedrība "FERRUS", reģ.Nr.40003444852, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības 9.lotē „Vidēji biezu krūmu griešana  Liepājas  CR vajadzībām”, netika konstatēti 

Publisko iepirkuma likuma 8.² panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu esība. 
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Ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” organizētā iepirkuma „Mehanizēta zāles pļaušana 

un vidēji biezu krūmu griešana ceļa nodalījuma joslā”, (ID.Nr. VAS „LAU” 2016/77) Pretendentu 

iesniegtos piedāvājumus un šo piedāvājumu atbilstību Nolikuma prasībām, Komisijas locekļi ar 4 

(četrām) balsīm "PAR", 0 balsīm "PRET" vienbalsīgi: 
 

NOLĒMA: 
 

1) par iepirkuma uzvarētāju pasludināt un līgumu slēgt: 

1.1) 8.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Rīgas CR vajadzībām” ar SIA 

"INFO SERVISS", reģ.Nr.40003420394, par kopējo summu  1420.50 (viens tūkstotis četri simti 

divdesmit euro 50 centi); 

1.2) 9.lotē „Vidēji biezu krūmu griešana  Liepājas  CR vajadzībām” ar Akciju sabiedrība 

"FERRUS", reģ.Nr.40003444852, par kopējo summu 2336.40 (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši 

euro 40 centi); 

2) pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta pirmo daļu,  izbeigt iepirkuma procedūru: 

2.1) 2.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Daugavpils CR vajadzībām”, jo 

nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi; 

2.2) 5.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Rēzeknes CR vajadzībām”, jo nav 

iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi; 

3) pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 38.panta otro daļu un Nolikuma 6.11.punktu, 

pārtraukt iepirkumu procedūru: 

3.1) 1.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Alūksnes CR vajadzībām”, jo 

Pretendenta iesniegtais piedāvājums 1.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Alūksnes 

CR vajadzībām” pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus; 

3.2) 3.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Jēkabpils CR vajadzībām”, jo 

Pretendenta iesniegtais piedāvājums 3.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Jēkabpils 

CR vajadzībām” pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus; 

3.3) 4.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Jelgavas CR vajadzībām”, jo 

Pretendentu iesniegtie piedāvājumi 4.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Jelgavas CR 

vajadzībām” pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus; 

3.4) 6.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Valmieras  CR vajadzībām”, jo 

Pretendentu iesniegtaie piedāvājumi 6.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Valmieras  

CR vajadzībām” pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus; 

3.5) 7.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Talsu  CR vajadzībām”, jo 

Pretendenta iesniegtais piedāvājums 7.lotē „Mehanizēta zāles pļaušana ceļa nodalījumu joslās Talsu  CR 

vajadzībām” pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus; 

4) nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par Komisijas pieņemto lēmumu;  

5) ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc tam, kad tiks noslēgts līgums, publicēt informatīvo paziņojumu 

par noslēgto līgumu IUB mājas lapā; 
 

 Citu jautājumu vai iebildumu nav. 
 

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

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

_____/personiskais paraksts/______/Guntis Karps/ 
 

_____/personiskais paraksts/______/Armands Sanders/ 
 

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

NORAKSTS PAREIZS 

 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”  

iepirkumu komisijas sekretārs  

K.Juškevics___________________  

Rīgā, 2016. gada 25. augustā 


