IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
1. Pasūtītājs:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90009029104
Juridiskā adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
2. Iepirkuma nosaukums: Par tiesībām veikt NMP dienesta transportlīdzekļu tehniskās
apkopes un remontdarbu pakalpojumus.
3. Identifikācijas Nr.: NMPD 2018/46.
4. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss.
5. Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets un līgumcena:
Iepirkuma priekšmets ir transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumu
iegāde.
Iepirkumā paredzētā līgumcena ir līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci
tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
6. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB tīmekļvietnē un Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī (ja attiecināms): 2018. gada 5. augustā un 2018. gada
8. augustā.
7. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:
NMP dienesta direktora 2018. gada 31.jūlija rīkojums Nr. 1-3/235.
Iepirkuma komisijas sastāvs:
Egils Lapiņš – Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – NMP dienesta Transporta
nodrošinājuma departamenta vadītājs;
Raimonds Sils – Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks – NMP dienesta
Transporta nodrošinājuma departamenta Transporta resursu pārvaldības nodaļas vadītājs;
Māris Rutkis – Iepirkuma komisijas loceklis – NMP dienesta Attīstības plānošanas
departamenta projektu vadītājs;
Inguss Kudiņš – Iepirkuma komisijas loceklis – NMP dienesta Juridiskās nodaļas
vecākais jurists.
8. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības, piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs,
kā arī to īpatsvars nozīmīguma secībā:
8.1. Attiecībā uz pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 42. panta
pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā nepastāv tādi apstākļi,
kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko
iepirkumu likuma prasībām;
8.2. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā
noteiktie izslēgšanas gadījumi attiecināmi arī uz personālsabiedrības biedru, ja
pretendents ir personālsabiedrība un uz pretendenta norādīto personu, uz kuras
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā
noteiktajām prasībām;
8.3. Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā
noteiktie izslēgšanas gadījumi attiecināmi arī uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju,
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t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju1, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz
10% no kopējās Finanšu piedāvājumā norādītās cenas.
8.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs, ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar attiecīgās valsts
normatīvajiem aktiem.
8.5. Pretendentam vai apakšuzņēmējam, ir jābūt Kompetentas institūcijas izsniegtai spēkā
esošai atļaujai (licencei), kas izdota atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada
30. novembra noteikumu Nr. 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo
darbību veikšanai” 2. pielikuma 6.1. punktā “visu kategoriju (L, M, N, O) mehānisko
sauszemes transportlīdzekļu, mobilās lauksaimniecības tehnikas un satiksmē
neizmantojamu pārvietojamu mehānismu un citu pārvietojamu agregātu remonta un
apkopes darbnīcas, kurās veic Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumos
Nr. 380 “Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu izveidei un
darbībai” 2. punktā paredzētās darbības” noteiktajām prasībām), vai pretendenta vai
apakšuzņēmēja, gatavība saņemt un iesniegt Komisijai iepriekšminēto atļauju viena
mēneša laikā pēc Komisijas lēmuma paziņošanas dienas par Vispārīgās vienošanās un
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam.
8.6. Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
No visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem par uzvarētāju katrā Konkursa daļā Komisija
atzīs pretendentu, kurš atbilst izvirzītajām atlases prasībām, kura iesniegtais Tehniskais piedāvājums
atbilst izvirzītajām Tehniskās specifikācijas prasībām un kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu.
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Konkursa katrā daļā Komisija atzīst to piedāvājumu,
kas iegūs vislielāko kopējo punktu skaitu atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas
kritērijiem. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti, kas tiks piešķirti pamatojoties uz pretendenta
sniegto informāciju iesniegtajos dokumentos, Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā. Vērtēšanā iegūtais
punktu skaits tiek noapaļots līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata (simtdaļām).
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji, tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie
punkti un skaitliskā vērtējuma noteikšanas formulas:
Piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti

Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.

Vērtēšanas kritērija nosaukums
Finanšu piedāvājuma vērtējums (A)
Servisa pakalpojumu standartizēto darbu izmaksu
vērtējums2 (B)
Servisa pakalpojumu standartizēto darbu izmaksu
vērtējums kravas furgoniem (BK)
Servisa pakalpojumu standartizēto darbu izmaksu
vērtējums vieglajiem transportlīdzekļiem (BV)
Servisa pakalpojumu vienas darba stundas cenas

1

Maksimālais
iespējamais punktu
skaits
A=B+C+D=(90)
B=BK+BV =(50)
NK=40
NV=10
NC=20

Par apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju uzskatāma persona, kuru piesaista apakšuzņēmējs, un kuru sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no pretendenta piedāvātās līgumcenas vienas Preces vienības iegādei,
pieskaitot 20% finanšu rezervi. Piemēram, gadījumā, ja apakšuzņēmējs veic 60% no līguma kopējās vērtības,
savukārt tā piesaistītais apakšuzņēmējs – 30%, šī persona uzskatāma par apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju un uz to
attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. un 62. pantā minētais.
2
Saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādītajiem transportlīdzekļiem noteiktajām izmaksu pozīcijām.
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1.3.
2.

vērtējums3 (C)
Atlaides rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem
(%) no mazumtirdzniecības cenas vērtējums4 (D)
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtējums (E)
Servisa darbu piedāvājums saskaņā ar tehnisko
piedāvājumu
KOPĀ (K):

ND=20
NE=10
100

Piedāvājuma kopējā vērtējuma noteikšanas formula:

𝑲=𝑨+𝑬
𝑨=𝑩+𝑪+𝑫
K – Pretendenta piedāvājuma vērtējuma kopējais punktu skaits;
A – Pretendenta finanšu piedāvājuma kopējais vērtējuma punktu skaits;
B – Servisa pakalpojumu standartizēto darbu izmaksu vērtējums;
C – Servisa pakalpojumu vienas darba stundas cenas vērtējuma punktu skaits;
D – atlaides rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem no mazumtirdzniecības cenas vērtējuma
punktu skaits;
E – Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtējuma punktu skaits.
Kritērija “Servisa pakalpojumu standartizēto darbu izmaksu vērtējums” (B) vērtējuma noteikšanas
formula:

𝐵 =𝐵 +𝐵
BK –
BV –

Servisa pakalpojumu standartizēto darbu izmaksu vērtējums kravas furgoniem.
Servisa pakalpojumu standartizēto darbu izmaksu vērtējums vieglajiem transportlīdzekļiem.

Katra standartizēto darbu izmaksu vērtējuma veidu (BK vai BV) nosaka pēc formulas:

𝐵(

)

=

∑ 𝐵(
∑ 𝐵(

)
)

∗ 𝑁(

)

B(x) – servisa pakalpojumu standartizēto darbu izmaksu vērtējuma veids (Bk vai Bv);
Bmin – zemākās piedāvātās servisa standartizēto darbu kopējās izmaksas attiecīgajam servisa
pakalpojumu standartizēto darbu izmaksu vērtējuma veidam (Bk vai Bv);
Bpied – Pretendenta piedāvātās servisa standartizēto darbu kopējās izmaksas attiecīgajam servisa
pakalpojumu standartizēto darbu izmaksu vērtējuma veidam (Bk vai Bv);
N(x) – kritērija maksimālais punktu skaits, kas kritērijam NK ir vienāds ar 40 un kritērijam NV ir
vienāds ar 10.
Kritērija “Servisa pakalpojumu vienas darba stundas cenas vērtējums” (C) vērtējuma noteikšanas
formula:
3

Ja pretendents piedāvās atšķirīgas darba stundas cenas, piedāvājuma vērtēšanai komisija izmantos lielāko
stundas cenu, bet līguma izpildes laikā būs saistošas visas pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītās darba
stundas cenas.
4
Ja pretendents piedāvās dažādas atlaides oriģinālajām un analogajām rezerves daļām, ekspluatācijas
materiāliem vai dažādām citām preču grupām, piedāvājuma vērtēšanai komisija izmantos vidējo aritmētisko
atlaidi, bet līguma izpildes laikā būs saistošas pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītās atlaides.
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𝐶=

𝐶
𝐶

∗𝑁

Cmin – viszemākā piedāvātā servisa pakalpojumu vienas darba stundas cena (euro, bez PVN);
Cpied – Pretendenta piedāvātā servisa pakalpojumu vienas darba stundas cena* (euro, bez PVN);
NC –kritērija maksimālais punktu skaits, kas kritērijam NC ir vienāds ar 20.
*Ja pretendents piedāvās atšķirīgas darba stundas cenas, piedāvājuma vērtēšanai komisija izmantos
lielāko stundas cenu, bet līguma izpildes laikā būs saistošas visas pretendenta Finanšu piedāvājumā
norādītās darba stundas cenas.

Kritērija “Atlaides rezerves daļām un ekspluatācijas materiāliem (%) no mazumtirdzniecības cenas
vērtējums” (D) vērtējuma noteikšanas formula:

𝐷=

𝐷
𝐷

∗𝑁

Dpied – Pretendenta piedāvātās atlaides lielums**, %;
Dmax – Vislielākā piedāvātā atlaide, %;
ND – Kritērija maksimālais punktu skaits, kas kritērijam ND ir vienāds ar 20.
**Ja pretendents piedāvās dažādas atlaides oriģinālajām un analogajām rezerves daļām,
ekspluatācijas materiāliem vai dažādām citām preču grupām, piedāvājuma vērtēšanai komisija
izmantos vidējo aritmētisko atlaidi, bet līguma izpildes laikā būs saistošas Pretendenta Finanšu
piedāvājumā norādītās atlaides.
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtējums (E) – servisa darbu piedāvājuma (pakalpojumu
klāsta pieejamība) vērtējuma atbilstošā pakalpojumu sniegšanas vietā (Edarbi) punktu skaitu
aprēķina pēc formulas:

𝐸=

𝐸
𝐸

∗𝑁

Epied – Pretendenta piedāvātais servisa darbu skaits;
Emax – Piedāvātais maksimālais servisa darbu skaits;
NE – Kritērija Servisa darbu piedāvājums maksimālais punktu skaits, kas kritērijam NE ir vienāds ar
10.

9. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kā arī pamatojums termiņa saīsinājumam, ja
saīsināts termiņš:
Piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņš – 2018. gada 3. septembris, plkst. 11:00.
10. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
2018. gada 3. septembris, plkst. 11:00, Elektronisko iepirkumu sistēmā.
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:
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1. daļa – “Kuldīga”
Nr.p.k.
1.
2.

Pretendents
SIA “LM Auto”
SIA “REZERVE”

Finanšu piedāvājuma kopējā
summa kritērijam Bk
EUR bez PVN
4900,82
5410,25

Finanšu piedāvājuma
kopējā summa kritērijam
Bv EUR bez PVN
3208,12
2717,88

Finanšu piedāvājuma kopējā
summa kritērijam Bk
EUR bez PVN
4900,82

Finanšu piedāvājuma
kopējā summa kritērijam
Bv EUR bez PVN
3208,12

5621,31

2617,38

Finanšu piedāvājuma kopējā
summa kritērijam Bk
EUR bez PVN

Finanšu piedāvājuma
kopējā summa kritērijam
Bv EUR bez PVN

2211,69

1257,8

5817,28
4900,82

4166,3
3208,12

Finanšu piedāvājuma kopējā
summa kritērijam Bk
EUR bez PVN

Finanšu piedāvājuma
kopējā summa kritērijam
Bv EUR bez PVN

2211,69

1257,8

6036,48
5817,28

2966,54
4166,3

Finanšu piedāvājuma kopējā
summa kritērijam Bk
EUR bez PVN

Finanšu piedāvājuma
kopējā summa kritērijam
Bv EUR bez PVN

2211,69

1257,8

6036,48
5817,28

2966,54
4166,3

Finanšu piedāvājuma kopējā
summa kritērijam Bk
EUR bez PVN
2893,66

Finanšu piedāvājuma
kopējā summa kritērijam
Bv EUR bez PVN
1443,48

2. daļa – “Ventspils”
Nr.p.k.
1.
2.

Pretendents
SIA “LM Auto”
SIA “Moller Auto
Ventspils”

3. daļa – “Tukums”
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Pretendents
SIA “AUTO
REMONTA
PASAULE”
SIA “Domenikss”
SIA “LM Auto”

4. daļa – “Aizkraukle”
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Pretendents
SIA “AUTO
REMONTA
PASAULE”
SIA “Avēnija VP”
SIA “Domenikss”

5. daļa – “Ogre”
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Pretendents
SIA “AUTO
REMONTA
PASAULE”
SIA “Avēnija VP”
SIA “Domenikss”

6. daļa – “Balvi”
Nr.p.k.
1.

Pretendents
SIA “Sapards”
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7. daļa – “Gulbene”
Nr.p.k.
1.

Pretendents
SIA “MEGA
REM”

Finanšu piedāvājuma kopējā
summa kritērijam Bk
EUR bez PVN

Finanšu piedāvājuma
kopējā summa kritērijam
Bv EUR bez PVN

4860,53

2650,73

Finanšu piedāvājuma kopējā
summa kritērijam Bk
EUR bez PVN

Finanšu piedāvājuma
kopējā summa kritērijam
Bv EUR bez PVN

2211,69

1257,8

5817,28
1563,91

4166,3
902,12

Finanšu piedāvājuma kopējā
summa kritērijam Bk
EUR bez PVN

Finanšu piedāvājuma
kopējā summa kritērijam
Bv EUR bez PVN

3798,54

3489,41

1020,36

566,06

4405,32

3767,77

3206,94

1353,18

9. daļa – “Sigulda”
Nr.p.k.
1.
2.
3.

Pretendents
SIA “AUTO
REMONTA
PASAULE”
SIA “Domenikss”
SIA “ReiLat”

13. daļa – “Rēzekne”
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.

Pretendents
SIA ““ELĪNA”
Rēzeknes pilsētas
firma”
SIA “ProofTools”
SIA “Valters &
GR”
SIA “VEDA S”

12. Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt
iepirkuma līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un
pamatojums piedāvājuma izvēlei:
Iepirkuma komisija izvērtēja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu un Atklātā konkursa Nolikuma prasībām, un pieņēma lēmumu:
1) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “LM Auto” Atklāta konkursa
1. daļā – “Kuldīga”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes
termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par
kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00
centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva otro visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (92,99 punkti);
2) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “REZERVE” Atklāta konkursa
1. daļā – “Kuldīga”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes
termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par
kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00
centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva pirmo visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (96,23 punkti);
3) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “LM Auto” Atklāta konkursa
2. daļā – “Ventspils”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes
termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par
kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00
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centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva pirmo visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (96,13 punkti);
4) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “Moller Auto Ventspils”
Atklāta konkursa 2. daļā – “Ventspils”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma
līguma izpildes termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās
noslēgšanas dienas par kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit
pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst
Atklātā konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva
otro visaugstāko skaitlisko novērtējumu (85,08 punkti);
5) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “AUTO REMONTA
PASAULE” Atklāta konkursa 3. daļa –“Tukums”, nosakot Vispārīgās vienošanās un
Iepirkuma līguma izpildes termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās
vienošanās noslēgšanas dienas par kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti
četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais
piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums
vērtēšanā ieguva pirmo visaugstāko skaitlisko novērtējumu (98,13 punkti);
6) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “Domenikss” Atklāta konkursa
3. daļa –“Tukums”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes termiņu
36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par kopējo
līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez
PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva otro visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (54,39 punkti);
7) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “LM Auto” Atklāta konkursa
3. daļā – “Tukums”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes
termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par
kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00
centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva trešo visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (52,36 punkti);
8) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “AUTO REMONTA
PASAULE” Atklāta konkursa 4. daļā – “Aizkraukle”, nosakot Vispārīgās vienošanās un
Iepirkuma līguma izpildes termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās
vienošanās noslēgšanas dienas par kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti
četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais
piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums
vērtēšanā ieguva pirmo visaugstāko skaitlisko novērtējumu (98,13 punkti);
9) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “Avēnija VP” Atklāta konkursa
4. daļā – “Aizkraukle”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes
termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par
kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00
centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva trešo visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (52,64 punkti);
10) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “Domenikss” Atklāta konkursa
4. daļā – “Aizkraukle”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes
termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par
kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00
centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva otro visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (54,39 punkti);
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11) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “AUTO REMONTA
PASAULE” Atklāta konkursa 5. daļā – “Ogre”, nosakot Vispārīgās vienošanās un
Iepirkuma līguma izpildes termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās
vienošanās noslēgšanas dienas par kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti
četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais
piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums
vērtēšanā ieguva pirmo visaugstāko skaitlisko novērtējumu (98,13 punkti);
12) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “Avēnija VP” Atklāta konkursa
5. daļā – “Ogre”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes termiņu
36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par kopējo
līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez
PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva trešo visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (52,64 punkti);
13) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “Domenikss” Atklāta konkursa
5. daļā – “Ogre”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes termiņu
36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par kopējo
līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez
PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva otro visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (54,39 punkti);
14) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “Sapards” Atklāta konkursa
6. daļā – “Balvi”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes termiņu
36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par kopējo
līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez
PVN, jo vienīgā pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (100,00 punkti);
15) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “MEGA REM” Atklāta
konkursa 7. daļā – “Gulbene”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma
izpildes termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas
dienas par kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši
euro un 00 centi) bez PVN, jo vienīgā pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā
konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva visaugstāko
skaitlisko novērtējumu (100,00 punkti);
16) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “AUTO REMONTA
PASAULE” Atklāta konkursa 9. daļā – “Sigulda”, nosakot Vispārīgās vienošanās un
Iepirkuma līguma izpildes termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās
vienošanās noslēgšanas dienas par kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti
četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais
piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums
vērtēšanā ieguva otro visaugstāko skaitlisko novērtējumu (81,58 punkti);
17) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “Domenikss” Atklāta konkursa
9. daļā – “Sigulda”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes termiņu
36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par kopējo
līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez
PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva trešo visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (48,30 punkti);
18) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “ReiLat” Atklāta konkursa
9. daļā – “Sigulda”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes termiņu
36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par kopējo
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līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez
PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva pirmo visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (96,67 punkti);
19) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA ““ELĪNA” Rēzeknes pilsētas
firma” Atklāta konkursa 13. daļā – “Rēzekne”, nosakot Vispārīgās vienošanās un
Iepirkuma līguma izpildes termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās
vienošanās noslēgšanas dienas par kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti
četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais
piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums
vērtēšanā ieguva ceturto visaugstāko skaitlisko novērtējumu (46,22 punkti);
20) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “ProofTools” Atklāta konkursa
13. daļā – “Rēzekne”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes
termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par
kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00
centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva pirmo visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (100,00 punkti);
21) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “Valters & GR” Atklāta
konkursa 13. daļā – “Rēzekne”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma
izpildes termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas
dienas par kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši
euro un 00 centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā
konkursa Nolikumā izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva trešo
visaugstāko skaitlisko novērtējumu (47,60 punkti);
22) slēgt Vispārīgo vienošanos un Iepirkuma līgumu ar SIA “VEDA S” Atklāta konkursa
13. daļā – “Rēzekne”, nosakot Vispārīgās vienošanās un Iepirkuma līguma izpildes
termiņu 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas par
kopējo līgumcenu līdz EUR 245 000,00 (divi simti četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00
centi) bez PVN, jo pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Atklātā konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām un tā piedāvājums vērtēšanā ieguva otro visaugstāko skaitlisko
novērtējumu (66,48 punkti);
13. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī
apakšuzņēmēju nosaukumi: NAV.
14. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: NAV.
15. Ja noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents –
pamatojums, ka izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas un samērīgas:
Atklātā konkursa 6. daļā – “Balvi” un 7. daļā – “Gulbene” piedāvājums iesniedza viens
pretendents katrā daļā. Ņemot vērā apstākli, ka Atklātā konkursa visās daļās tika noteiktas
vienādas minimālās pretendentu atlases prasības, kas nepieciešamas pakalpojuma
sniegšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, un pārējās Atklātā konkursā daļās
piedāvājumus iesniedza vairāki pretendenti vienā daļā, Atklātā konkursā pretendentiem
izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas, samērīgas un konkurenci neierobežojošas.
16. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru: NAV.
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17. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu: NAV.
18. Iemesli, ja attiecināms, kuru dēļ piedāvājumu iesniegšanai ir izmantoti nevis
elektroniski, bet citi saziņas līdzekļi: NAV.
19. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti saistībā ar tiem: NAV.
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