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Paziņojums par lēmumu 

(Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta iepirkumam) 

iepirkumā „Trīs jaunu automobiļu pilna servisa noma Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas vajadzībām” 

SPRK 2016/107 
Publicēts 10.05.2016. 

1. Pasūtītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. 

2. Pasūtītāja reģ. Nr.: 90001162258. 

3. Pasūtītāja adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV- 1039. 

4. Iepirkums:  

  

        

  

 

5. Iepirkuma identifikācijas numurs: SPRK 2016/107 

6. Paredzamā iepirkuma priekšmets un apjoms: Trīs jaunu automobiļu pilna servisa 

noma Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vajadzībām. 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs: par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis 

atbilstoši noteiktajām prasībām noformētu piedāvājumu un finanšu piedāvājumā 

piedāvājis zemāko cenu. 

8. Pretendentu piedāvātās cenas: 

Nr. Pretendents Piedāvātā cena EUR kopā bez PVN 

1. SIA “Pilna servisa līzings”        41 697,72 

2. SIA “Favorit West”                    46 521,36 

9. Noraidītie pretendenti, to noraidīšanas iemesli:  

9.1. SIA “Pilna servisa līzings” iesniegtajā piedāvājumā nav pievienots Iepirkumu 

prasību 17.4.punktā noteiktais tehniskais piedāvājums; 

9.2. SIA “Favorit West” iesniegtajā piedāvājumā piedāvātā līgumcena – EUR 46521,36 

- pārsniedz Iepirkuma prasību 11.punktā norādīto paredzamo līgumcenu – EUR 

41999,99; nav iesniegta sertifikāta vai līdzvērtīga dokumenta apliecināta kopija 

atbilstoši Iepirkumu prasību 17.6.punktam; viena no iesniegtajām atsauksmēm ir angļu 

valodā un tai nav pievienots tulkojums atbilstoši Iepirkumu prasību 19.2.punktam; 

automobiļu piegādes termiņš ir 10 nedēļas no līguma parakstīšanas brīža nevis 

tehniskajā specifikācijā norādītais datums (10.06.2016.); pie tehniskās specifikācijas 

1.grupai izvirzītajām prasībām attiecībā uz aprīkojuma un komplektācijas minimālajām 

prasībām nav piedāvājis ugunsdzēšamo aparātu, medicīnisko aptieciņu, piespiedu 

apstāšanās zīmi un atstarojošo vesti; pie tehniskās specifikācijas 2.grupai izvirzītajām 

prasībām attiecībā uz aprīkojuma un komplektācijas minimālajām prasībām nav 

piedāvājis kruiz kontroli, priekšējos un aizmugures apstāšanās sensorus, gumijas grīdas 

paklājus, rezerves riteni, ugunsdzēšamo aparātu, medicīnisko aptieciņu, piespiedu 

apstāšanās zīmi un atstarojošo vesti; pie tehniskās specifikācijas 3.grupai izvirzītajām 

prasībām nav norādījis piedāvājumā plānoto nobraukumu nomas periodā. 

10. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas datums: 09.05.2016. 

11. Par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības: nav 

Būvdarbi  

Piegāde  

Pakalpojumi  X 
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12. Pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu. 

13. Pasūtītāja kontaktpersona: Administratīvā departamenta Tehniskā 

nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. Artis Zverovs, tālr. Nr. 67097257; e-pasts: 

Artis.Zverovs@sprk.gov.lv. 

mailto:Artis.Zverovs@sprk.gov.lv

