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Atklātam konkursam 

„Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar 
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Rīgā 

 

2014. gada 23. decembrī       Nr. AD 2014/11-12 

 

 

Iepirkuma komisijas sanāksmē piedalās: 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 

Valdes loceklis, Sabiedriskā transporta finanšu analīzes 

un audita daļas vadītājs        M.Jaunups 

 

Komisijas locekļi: 

 

Juridiskās daļas vadītāja       V.Ļeonova 

 

Sabiedriskā transporta finanšu analīzes 

 un audita daļas vadītāja vietniece – analītiķe    K.Grīviņa 

 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas 

  

vadītāja         I.Briksne 

 

Galvenās grāmatvedes vietnieks      A.Balodis 

 

Sabiedriskā transporta finanšu analīzes 

 un audita daļas vadītāja vietniece - uzraudzības auditore  I.Puķīte 

 

Maršrutu tīkla analītiķe        I. Medvedjeva 

 

 

Protokolē: 

Juridiskās daļas vadītāja       V.Ļeonova 

 

 

Iepirkuma komisijas sanāksme sākas plkst. 13.30. 
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Dienas kārtība:  
Par pretendenta AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. Nr. 40003015652), AS 

„Nordeka” (reģ. Nr. 40003022404), SIA „Ogres autobusu parks” (reģ.nr. 

40003319407) un SIA „Aizkraukles ATU” (reģ. Nr. 48703001289) 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 „Ogres autobusu 

parks” (reģ.nr. 40003319407) un SIA „Aizkraukles ATU” (reģ. Nr. 48703001289) 

pārbaudes veikšanu” 

 

  

V.Ļeonova informē, ka pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 

astotās daļas 2.punktā noteikto, pretendentu apvienība AS „Liepājas autobusu parks” 

(reģ. Nr. 40003015652), AS „Nordeka” (reģ. Nr. 40003022404), SIA „Ogres autobusu 

parks” (reģ.nr. 40003319407) un SIA „Aizkraukles ATU” (reģ. Nr. 48703001289) 

2014. gada 23. decembrī ar 2014. gada 23.decembra vēstuli Nr.644 ir iesniegusi SIA 

„Aizkraukles ATU” apliecinājumu un Valsts ieņēmumu dienesta 2014.gada 

22.decembra izziņu Nr.8.35-31/8558, kas apliecina, ka pretendenta apvienības 

dalībniekam SIA „ Aizkraukles ATU” nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs M. Jaunups uztur savu nostāju neatbalstīt 

dārgāko pretendentu piedāvājumu. 

 

Ievērojot minēto, pamatojoties uz atklāta konkursa nolikuma 18.5.punktā 

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

A.Balodis, K.Grīviņa, I.Medvedjeva) 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 „Ogres 

autobusu parks” (reģ.nr. 40003319407) un SIA „Aizkraukles ATU” 

(reģ. Nr. 48703001289) par iepirkuma uzvarētāju ar piedāvāto 

pakalpojuma cenu 0.8217EUR par kilometru; 
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2. noslēgt ar pretendentu apvienību AS „Liepājas autobusu parks” (reģ. 

Nr. 40003015652), AS „Nordeka” (reģ. Nr. 40003022404), SIA „Ogres 

autobusu parks” (reģ.nr. 40003319407) un SIA „Aizkraukles ATU” 

(reģ. Nr. 48703001289) 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. 14.15 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs        M.Jaunups 

 

 

Komisijas locekļi        V.Ļeonova 

 

          K.Grīviņa 

  

I.Briksne 

 

A.Balodis 

 

I.Puķīte 

 

I.Medvedjeva 

          

 

Protokolēja         V.Ļeonova 
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