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ĶEGUMA NOVADA PAŠVALDĪBA 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

Reģ.Nr. 90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 

tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

Ķegumā 

 

ZIŅOJUMS 

 

 

2018.gada 12.aprīlī       Ķegumā 

 

 

 

1. Pasūtītājs: 

Ķeguma novada pašvaldība, reģ. nr. 90000013682, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma 

novads, LV-5020  

 

1.1. Iepirkumu identifikācijas Nr.:  ĶND 2018/5 

1.2. Iepirkuma procedūras veids:  

9. pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras 

1.3. Iepirkuma priekšmets: 

1.4. Specializēta mikroautobusa iegāde personām ar īpašām vajadzībām” 

1.5. CPV kods: 34114300-2 

1.6. Piedāvājumu izvēles kritērijs: 

Viszemākā cena 

 

2. Paziņojuma par plānoto līgumu, publicēšanas datums Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā: 

https://pvs.iub.gov.lv/show/532149, 29.03.2018. 

2.1. Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju: 

nav 

3. Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats, iepirkumu 

procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

 

Komisijas priekšsēdētājas 

vietniece:    Lolita Liepa. 

 

Komisijas locekļi:  Edgars Kozlovs; 

    Dace Soboļeva 

Gatis Jansons; 

Maija Priževoite; 

Pāvels Kotāns; 

  

komisijas sekretāre:  Iluta Jansone 

mailto:dome@kegums.lv
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Iepirkuma procedūru organizē komisija, kas apstiprināta ar Ķeguma novada domes 

2013.gada 2.oktobra lēmumu Nr. 362 „Par Ķeguma novada iepirkumu komisijas 

izveidošanu”  (23., 11.§)   

 

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 

2018.gada 12.aprīlis 

4.1. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks: 

Ķeguma novada pašvaldība, Lāčplēša iela 1, Ķegums, 2018.gada 12.aprīlis, plkst.11.00 

4.2. Pieprasījums izskaidrot konkursa nolikumu, sniegtās atbildes: 

nav 

 

5. Piegādātāji, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas  

 

 

 

6. Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas 

tiesības un piedāvātā līgumcena: 

 

6.1. SIA „KARLO MOTORS”, reģ. Nr. 40003567339, par piedāvāto cenu 

36 970,05 euro bez PVN 

7. Piedāvājumu vērtēšana: 

Saskaņā ar nolikuma 9.2. punktu, komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un 

noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. Komisija konstatē, ka piedāvājumi 

ir noformēti atbilstoši noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 

 Saskaņā ar nolikuma 9.3.1. punktu, komisija noskaidro pretendentu atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem pretendentu 

kvalifikācijas  dokumentiem,  pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Nolikumā 

izvirzītajai prasībai. Komisija konstatē, ka pretendenti atbilst paredzamā iepirkuma 

līguma izpildes prasībām pēc iesniegtajiem pretendentu kvalifikācijas  dokumentiem. 

Saskaņā ar nolikuma 9.4. punktu, komisija veic pretendentu piedāvājumu 

atbilstību Tehniskai specifikācijai un iesniegtos dokumentus saskaņā ar nolikuma 

6.2.punktā noteikto. Komisija konstatē, ka pretendenti iesnieguši nolikumam atbilstošus 

Tehniskos piedāvājumus. 

Saskaņā ar nolikuma 9.6. punktu komisija konstatē, ka piedāvājumu ar viszemāko 

cenu bez pievienotās vērtības nodokļa iepirkumā iesniedzis SIA “KARLO MOTORS”.  

Saskaņā ar nolikuma 9.3.2. punktu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 

9.panta astotās daļas 1., 2. un 4.punktā noteikto apstākļu esamību (skat. Pielikums Nr.2), 

pārbaudi veicot atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītās daļas nosacījumiem. 

Komisija nekonstatē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. un 4.punktā 

noteikto apstākļu esamību SIA “KARLO MOTORS”. 

Nr.p.k 

 

Pretendenta nosaukums 
 

Cena Euro, bez PVN 

1. SIA “FS Noma” 39 871,00 

2. SIA “KARLO MOTORS” 36 970,05 

3. SIA “MOLLER AUTO” 43 805,79 
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8.Komisijas lēmums 

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā "Specializēta mikroautobusa iegāde personām ar īpašām 

vajadzībām” ID Nr. ĶND 2018/5 un ieteikt Ķeguma novada pašvaldībai slēgt līgumu ar 

SIA „KARLO MOTORS”, reģ. Nr. 40003567339, par piedāvāto cenu 36 970,05 euro 

bez PVN; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājas vietniece     

L.Liepa 


