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Dienas kārtība:  
Par pretendenta AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. nr. 40003015652), AS 

„Nordeka” (reģ. nr. 40003022404), SIA „Tukuma Auto” (reģ.nr. 40003262339) un 

SIA „AIPS” (reģ. nr. 43603009825) pārbaudes veikšanu saskaņā ar Publisko 

iepirkuma likuma 39.1 panta septīto daļu. 

 

1§ 

„Par pretendentu apvienības AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. nr. 

40003015652), AS „Nordeka” (reģ. nr. 40003022404), SIA „Tukuma Auto” 

(reģ.nr. 40003262339) un SIA „AIPS” (reģ. nr. 43603009825) pārbaudes 

veikšanu” 

 

  

Iepirkuma komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta septītajā 

daļā noteiktajam, veic pretendentu pārbaudi. Veicot pārbaudi attiecībā uz pretendentu 

AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. nr. 40003015652), AS „Nordeka” (reģ. nr. 

40003022404), SIA „Tukuma Auto” (reģ.nr. 40003262339) un SIA „AIPS” (reģ. nr. 

43603009825) saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta septītajā daļā minēto, 

iepirkumu komisija konstatēja sekojošo: 

1) AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. nr. 40003015652), AS „Nordeka” (reģ. nr. 

40003022404), SIA „Tukuma Auto” (reģ.nr. 40003262339) un SIA „AIPS” 

(reģ. nr. 43603009825) nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 

pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi (atbilstoši Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras sniegtajai 2014. gada 16. decembra e-izziņai par 

iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem, 

sērija SRA, Nr. 10528515-2832652, Nr. 10528515-2832654, Nr. 10528515-

2832657, Nr. 10528515-2832636, Nr. 10528515-2832638, Nr. 10528515-

2832618, Nr. 10528515-2832622, Nr. 10528515-2832614, Nr. 10528515-

2832487, Nr. 10528515-2832643, Nr. 10528515-2832645, Nr. 10528515-

2832647, Nr. 10528515-2832650, Nr. 10528515-2832626, Nr. 10528515-

2832628, Nr. 10528515-2832630, Nr. 10528515-2832632, Nr. 10528515-

2832603, Nr. 10528515-2832521, Nr. 10528515-2832608, Nr. 10528515-

2832475, Nr. 10528515-2832493, Nr. 10528515-2832481, Nr. 10528515-

2832634, Nr. 10528515-2832611, Nr. 10528515-2832659, Nr. 10528515-

2832640) (Pielikums Nr.1). 
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2) AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. nr. 40003015652), AS „Nordeka” (reģ. nr. 

40003022404), SIA „Tukuma Auto” (reģ.nr. 40003262339) un SIA „AIPS” 

(reģ. nr. 43603009825) nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 

pirmās daļas 4.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi (atbilstoši 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras sniegtajai 2014. gada 16. decembra e-

izziņai par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas 

procesiem, sērija URA, Nr. 10538515-1832664, Nr.10538515-2832661, 

Nr.10538515-2832665, Nr. 10538515 - 2832663) (Pielikums Nr.2). 

3) AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. nr. 40003015652), AS „Nordeka” (reģ. nr. 

40003022404), SIA „Tukuma Auto” (reģ.nr. 40003262339) un SIA „AIPS” 

(reģ. nr. 43603009825) nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 

pirmās daļas 5.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi (atbilstoši 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras sniegtajai 2014. gada 16. decembra e-

izziņai par nodokļu nomaksas statusu, sērija NO, Nr. 10538515-2832667, 

Nr.10538515-2832669, Nr.10538515-2832666 un Nr.10538515-2832668) 

(Pielikums Nr.3). 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs M. Jaunups uztur savu nostāju neatbalstīt 

otru dārgāko pretendentu piedāvājumu. 

 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz atklāta konkursa nolikuma 18.5.punktā 

noteikto, pieciem iepirkumu komisijas locekļiem (I.Briksne. I.Puķīte, V.Ļeonova, 

A.Balodis, K.Grīviņa) balsojot „par” un vienam komisijas loceklim (M.Jaunups) 

balsojot „pret” ar balsu vairākumu nolemj: 

1. noteikt pretendentu apvienību AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. nr. 

40003015652), AS „Nordeka” (reģ. nr. 40003022404), SIA „Tukuma 

Auto” (reģ.nr. 40003262339) un SIA „AIPS” (reģ. nr. 43603009825) par 

iepirkuma uzvarētāju ar piedāvāto pakalpojuma cenu 0.7240 EUR par 

kilometru; 

2. noslēgt ar pretendentu apvienību AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. 

nr. 40003015652), AS „Nordeka” (reģ. nr. 40003022404), SIA „Tukuma 

Auto” (reģ.nr. 40003262339) un SIA „AIPS” (reģ. nr. 43603009825) 
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pakalpojumu līgumu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.panta 

sestās daļas 1.punktu; 

3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 32.panta otrajai daļai, triju darba 

dienu laikā informēt iepirkuma kandidātus par iepirkumā izraudzīto 

pretendentu, kā arī valsts SIA „Autotransporta direkcija” mājaslapā 

internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisko pieeju pieņemtajam 

lēmumam, ar kuru tiek noteikts iepirkuma uzvarētājs; 

4. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 27.panta pirmajai daļai trīs darba 

dienu laikā publicēt informatīvu paziņojumu par iepirkuma procedūras 

rezultātiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas sanāksme beidzas plkst. 11.30 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs        M.Jaunups 

 

Komisijas locekļi        V.Ļeonova 

 

          K.Grīviņa 

  

I.Briksne 

 

A.Balodis 

 

I.Puķīte 

 

 

Protokolēja         V.Ļeonova 

 

 

 


