
SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

iepirkuma 

 

„Jaunas vieglās automašīnas noma – operatīvais līzings SIA “Ādažu 

namsaimnieks” vajadzībām” 

 

(Iepirkuma id Nr. ĀN 2014/08) 
 

iepirkuma komisijas sēdes 

 

PROTOKOLS Nr. 3 

 

 

Ādažos 

 

                               2014. gada 14. jūlijā 

  

                    

Sēde sākas:  
Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00. 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

 

Komisijas locekļi: 

 

  

Protokolē: 

Juris Krūze  

 

Dzintars Kronbergs 

Jānis Neilands 

 

Dzintars Kronbergs 

 

 

Komisijas izveides pamats:  

SIA „Ādažu Namsaimnieks” 2014. gada 10.marta rīkojums Nr. 34. 

 

Darba kārtībā: 
Piedāvājumu vērtēšana iepirkumā „Jaunas vieglās automašīnas noma – 

operatīvais līzings SIA “Ādažu namsaimnieks” vajadzībām” (ID.Nr. ĀN 

2014/08). 

 

Darba gaita: 

1. Komisijas priekšsēdētājs atgādina, ka noteiktajā termiņā tika saņemti 4 

piedāvājumi. J. Krūze nosauc pretendentu piedāvājumus, iesniegšanas datumus 

un piedāvājumu cenas: 

 

N.p.

k. 

Pretendents Iesniegšanas 

datums 

Cena EUR bez PVN  

(36 mēn.) 

1. 

 

SIA “IDEAL SERVICES  10.07.2014. 17 984.16 

2. SIA “PILNA SERVISA 

LĪZINGS” 

11.07.2014. 18 341.64 

3. SIA “TRANSPORENT” 11.07.2014. 14 791.32 

4. SIA “Favorit Rent” 11.07.2014. 19 080.00 

 

2. Iepirkuma komisija veic pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi un 

secina, ka tie noformēti atbilstoši nolikuma un Publisko iepirkumu likuma 

prasībām. 



3. Iepirkumu komisija veic pretendentu kvalifikācijas dokumentu pārbaudi un 

secina, ka tie ir atbilstoši. 

4. Iepirkuma komisija vērtē pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību iepirkuma 

nolikuma tehnisko specifikāciju prasībām un secina, ka pretendenta SIA 

“Transporent” tehniskajā piedāvājumā nav iekļauts ziemas riepu komplekts, kā 

tas ir prasīts tehniskajā specifikācijā un nolikuma 5.4.4. punktā. 

5. Komisija apspriež, ka publiskajos iepirkumos nav iespējama piedāvājuma 

papildināšana vai izmainīšana pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “Transporent” piedāvājums ir izslēdzams no 

turpmākas piedāvājumu vērtēšanas. 

6. Iepirkuma komisija vērtē pārējo pretendentu tehniskā piedāvājuma atbilstību 

iepirkuma nolikuma tehnisko specifikāciju prasībām un secina, ka tie ir 

atbilstoši.  

7. Iepirkuma komisija vērtē finanšu piedāvājumus un secina, ka tie atbilst 

iepirkuma nolikuma prasībām. 

8. Komisija apspriež, ka saskaņā ar Nolikuma 6.4. punktā noteikto par uzvarētāju ir 

atzīstams pretendents, kurš ir iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu 

piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

9. Komisija secina, ka zemākās cenas pretendents ir SIA “IDEAL SERVICES” 

(17984.16 EUR bez PVN). 

10. Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

 

 

Komisija balsojot vienbalsīgi nolemj:  

 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “IDEAL SERVICES”, kura piedāvājums 

atbilda visām iepirkuma prasībām un bija lētākais; 

2. Uzdot komisijas sekretārei sagatavot un nosūtīt paziņojumus par iepirkuma 

procedūras rezultātiem pretendentiem, publicēt informatīvo paziņojumu IUB 

mājaslapā un publicēt informatīvo paziņojumu SIA „Ādažu namsaimnieks” 

mājaslapā. 

 

 

Sēdi slēdz:  
Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 11:30. 

 

 

Pielikumā:  

1. Iepirkuma paziņojuma izdruka no Ādažu namsaimnieks mājaslapas; 

2. Informatīvās vēstules kopijas pretendentiem. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:     J. Krūze  

 

 

Komisijas locekļi:     J. Neilands 

 

      

Protokolē      Dz. Kronbergs 


