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NORAKSTS 

IEPIRKUMA 

„HORIZONTĀLO APZĪMĒJUMU UZKLĀŠANAS MATERIĀLA IEGĀDE”  

(ID.NR. VAS „LAU” 2015/52)  
 

KOMISIJAS SĒDES (PROTOKOLS NR.2) 

LĒMUMS 

 

Iepirkuma priekšmets: Horizontālo apzīmējumu 

uzklāšanas materiāla iegāde 

(id.nr. VAS „LAU” 

2015/52) 

Rīkojums: 2015.gada 25.maija rīkojums 

Nr.3.1.-A6/2015-76 „Par 

iepirkuma komisijas izveidošanu”  

Pasūtītājs: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”  

 

Iepirkuma pamatojums: Publisko iepirkumu likuma 8.
2 
pants 

Piedāvājuma izvēles kritērijs:  viszemākā cena  

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  līdz 2015.gada 08.jūnijam plkst.10:00 

Komisijas sēdes norises datums: 10.06.2015. 

Komisijas sēdes norises laiks: 14:00  

Komisijas sēdes norises vieta: Rīga, Krustpils iela 4 

Komisijas sēdi vada: Anastasija Udalova  

Komisijas sēdi protokolē: Agnese Belicka 

 

Komisijas sēdes dalībnieki 

 Vārds, Uzvārds, amats Piedalās Amats 

VAS „Latvijas 

autoceļu 

uzturētājs” 

A.Udalova, komisijas priekšsēdētāja 
 

Piedalās Iepirkumu daļas vadītāja 

E.Rikveile, komisijas locekle 
 

Piedalās Iepirkumu daļas juriste 

 

A.Belicka, komisijas locekle 

 

 

Piedalās Iepirkumu daļas juriste 

 

I,Muzikants, komisijas loceklis 

 

 

Piedalās 
Tehniskā departamenta Kvalitātes 

vadības sistēmas daļas vadītājs 

 

D.Ansons, komisijas loceklis 

 

 

Piedalās 
Valmieras ceļu rajona direktora 

vietnieks 

 

Darba kārtībā: 

1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana. 

2. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana. 

3. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšana. 

  

1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana 

 Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja A.Udalova informē, ka 2 (divi) pretendenti ir iesnieguši savus 

piedāvājumus attiecīgajā iepirkumā, un iepazīstina klātesošos ar iesniegtajiem piedāvājumiem, nosaucot 

piedāvājumu iesniegšanas laikus, kā arī nosauc finanšu piedāvājumu raksturojošos datus: 
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Nr. 

p.k. 

 

 

 

Pretendents 

 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un 

laiks 

 

Vienas 

Preces vienības cenu 

kopsumma EUR bez PVN  

1. 
 

SIA „SD – SERVISS”, reģ.nr.40003124798 

05.06.2015.; 

plkst.13:46 

 

4.68 

2. 
 

SIA „M – 2”, reģ.nr.40103038401 

08.06.2015.; 

plkst.09:01 

 

4.76 

 

2. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana 

2.1.Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaude: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.1.apakšpunktu 

tiek pārbaudīta piedāvājumu noformēšanas atbilstība iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. Iepirkumu 

komisija, izvērtējot  iesniegto piedāvājumu atbilstību noteiktajām noformējuma prasībām secina, ka 

pretendenta  SIA „SD – SERVISS”, reģ.nr.40003124798, un pretendenta SIA „M – 2”, reģ.nr.40103038401, 

iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. Tādējādi iepirkuma 

komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot „Par”, pamatojoties uz Publiskā 

iepirkuma likuma un iepirkuma nolikumā ietvertajiem 

nosacījumiem, nolemj turpināt vērtēt pretendenta SIA „SD – SERVISS”, reģ.nr.40003124798, un pretendenta 

SIA „M – 2”, reģ.nr.40103038401, piedāvājumu. 

2.2.Pretendentu atlase: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.2.apakšpunktu iepirkuma komisija uzsāk 

piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši kvalifikācijas prasībām saskaņā ar nolikuma V nodaļā izvirzītajām prasībām. 

Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija noskaidroja pretendenta SIA „SD – SERVISS”, 

reģ.nr.40003124798, un pretendenta SIA „M – 2”, reģ.nr.40103038401, kompetenci un atbilstību paredzamā 

iepirkuma līguma izpildes prasībām atbilstoši iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot 

pretendentu atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. Aplūkojot pretendentu piedāvājumus, tika secināts, 

ka iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītajām Pretendentu atlases prasībām. Ievērojot minēto, 

iepirkuma komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot „Par”, nolemj atzīt 

pretendenta  SIA „SD – SERVISS”, reģ.nr.40003124798, un pretendenta SIA „M – 2”, reģ.nr.40103038401, 

piedāvājumu par atbilstošu iepirkuma nolikumā  izvirzītajām pretendentu atlases prasībām, līdz ar to virzīt 

minētos piedāvājumus iepirkuma nolikumā noteikto Piedāvājuma tehniskās atbilstības pārbaudei.  

2.3. Piedāvājuma tehniskā atbilstības pārbaude: saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.4.apakšpunktu 

iepirkuma komisija uzsāk pretendenta  SIA „SD – SERVISS”, reģ.nr.40003124798, un pretendenta SIA „M –

 2”, reģ.nr.40103038401, tehniskā piedāvājuma pārbaudi. Izskatot attiecīgo pretendentu tehniskos 

piedāvājumus, tika konstatēts, ka iesniegtie tehniskie piedāvājumi atbilst nolikumā izvirzītajām tehniskās 

specifikācijas prasībām. Ievērojot minēto, iepirkuma 

komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot „Par”, nolemj atzīt pretendenta SIA „SD 

– SERVISS”, reģ.nr.40003124798, un pretendenta SIA „M – 2”, reģ.nr.40103038401, piedāvājumu par 

atbilstošu iepirkuma nolikumā  izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, līdz ar to virzīt minētos 

piedāvājumus iepirkuma nolikumā noteikto Piedāvājuma finanšu atbilstības pārbaudei. 

2.4. Piedāvājuma finanšu atbilstības pārbaude: 

Finanšu tabula 
Nr. 

p.k. 

 

Pretendents 

Vienas 

Preces vienības cenu 

kopsumma EUR bez PVN 

1. 
 

SIA „SD – SERVISS”, reģ.nr.40003124798 

 

4.68 

2. 
 

SIA „M – 2”, reģ.nr.40103038401 

 

4.76 
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Saskaņā ar iepirkuma nolikuma 6.4.5.apakšpunktu iepirkuma komisija izvērtē iesniegto finanšu 

piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām finanšu piedāvājuma sagatavošanā un pārbauda, vai 

SIA „SD – SERVISS”, reģ.nr.40003124798, un pretendenta SIA „M – 2”, reģ.nr.40103038401, iesniegtajā 

finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Pretendentu finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas netika 

konstatētas. Ievērojot minēto, iepirkuma komisija, vienbalsīgi visiem iepirkuma komisijas locekļiem balsojot 

„Par”, nolemj atzīt SIA „SD – SERVISS”, reģ.nr.40003124798, un pretendenta SIA „M – 2”, 

reģ.nr.40103038401, piedāvājumu par atbilstošu iepirkuma nolikumā izvirzītajām finanšu atbilstības prasībām, 

līdz ar to virzīt abus divus minētos piedāvājumus iepirkuma nolikumā noteiktajai Piedāvājumu vērtēšanai.  

 

3. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana. Aplūkojot finanšu piedāvājuma vērtēšanas tabulu, 

iepirkumu komisija secina, ka pretendenta piedāvājums, kurš ir ar viszemāko piedāvāto cenu, ir pretendenta 

SIA „SD – SERVISS”, reģ.nr.40003124798, piedāvājums. 

 

Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu  SIA „SD – SERVISS”, reģ.nr.40003124798, pārbauda 

Publisko iepirkumu likuma 8².panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību. 

Uz pretendentu SIA „SD – SERVISS”, reģ.nr.40003124798, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības, netika konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8².panta piektajā daļā norādīto izslēgšanas gadījumu 

esamība. 

 

Ņemot vērā iepirkuma „Tehnisko līdzekļu, kas paredzēti darba vietu aprīkošanā uz autoceļiem, iegāde 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām” pretendentu iesniegtos piedāvājumus un šo piedāvājumu 

atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, tajā skaitā, prasībām par piedāvājumu, kurš ir ar viszemāko 

piedāvāto cenu, iepirkuma komisija, vienbalsīgi iepirkuma komisijas locekļiem balsojot „Par”:  

 

NOLĒMA: 

 

1) par iepirkuma uzvarētāju pasludināt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „SD – SERVISS”, 

reģ.nr.40003124798, par kopējo līgumsummu EUR bez PVN –  20 000,- (divdesmit tūkstoši euro) apmērā; 

2) 3 (trīs) darbdienu laikā pēc iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas nosūtīt pretendentiem 

paziņojumu par komisijas pieņemto lēmumu; 

3) ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad tiks noslēgts līgums, publicēt informatīvo 

paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

 

  

 Komisijas sēdes beigas: 2015.gada 10.jūnijā plkst.15:20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anastasija Udalova,  komisijas priekšsēdētāja 

 

 

Evija Rikveile,  komisijas locekle 

 

 

Agnese Belicka,  komisijas locekle 

 

 

Ilgvars Muzikants, komisijas loceklis 

 

 

Druvis Ansons, komisijas loceklis 

 




