
 

 Publicēts: 2018.gada 07.jūnijā 

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA 

IEPIRKUMU KOMISIJAS 

LĒMUMS 

(Iepirkumu komisijas 2018.gada 4.jūnija sēdes protokols Nr.3) 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta iepirkums 

Nr. SPRK 2018/176 

“Degvielas iegāde Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 

dienesta transportlīdzekļiem” 

1. Pretendentu nosaukumi:  

 

Nr. Pretendents  

1. SIA “NESTE LATVIJA” 

2. AS “VIADA Baltija” 

 

2. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji (saskaņā ar iepirkuma 

nolikumu): 

Iepirkuma nolikuma 21.3.punkts noteic, ka par uzvarētāju tiek atzīts 

pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām noformētu piedāvājumu, nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā 

ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, un finanšu piedāvājumā 

piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – piedāvājumu ar 

viszemāko cenu (Kopā (ar atlaidi bez PVN))”. 

3. Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav. 

 

4. Par uzvarētāju noteiktais pretendents un tā salīdzinošās priekšrocības: 

Uzvarētāja 

nosaukums 
Salīdzinošās priekšrocības 

AS 

“VIADA 

Baltija” 

Iepirkumu komisija:  

 

1. ņemot vērā, ka: 

1.1. pretendents AS “VIADA Baltija” iesniedza Iepirkuma nolikumam 

atbilstošu piedāvājumu; 

 



1.2. pretendenta AS “VIADA Baltija” Finanšu piedāvājumā piedāvātā 

cena (Kopā (euro ar atlaidi bez PVN)) nepārsniedz paredzamo 

līgumcenu (t.i. līdz 18000,00 euro bez PVN), piedāvājums ir ar 

viszemāko piedāvāto cenu; 

 

1.3. ņemot vērā, ka Iepirkumu komisija pārliecinājās par pretendenta 

AS “VIADA Baltija” atbilstību Publisko iepirkumu likuma 9. panta 

astotās daļas noteikumiem; 

 

2. pamatojoties uz: 

2.1. Iepirkuma nolikuma 21.3.punktu, kurš noteic, ka “21.3. par 

uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši 

iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām noformētu 

piedāvājumu, nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoto daļu, un finanšu 

piedāvājumā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu – 

piedāvājumu ar viszemāko cenu (Kopā (ar atlaidi bez PVN))”; 

2.2. Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, 

 

nolēma: atzīt AS “VIADA Baltija” par Iepirkuma uzvarētāju un piešķirt tai 

tiesības slēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem 

par kopējo līguma summu līdz 18000,00 euro bez PVN apmērā ar līguma 

izpildes termiņu – 2 gadi (24 mēneši) no līguma spēkā stāšanās dienas. 

5. Lēmuma pieņemšanas datums: 2018.gada 4.jūnijā. 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit trešajai daļai, 

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 tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu 

Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša 

laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var 

pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. 

Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja           ____________________       D.Jansone 

 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums

