
ATKLĀTA KONKURSA 

„Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla 

daļā „Centrs-1A” (identifikācijas nr. AD 2014/10) 

 

 

ZIŅOJUMS 

 
 
Rīgā         2014.gada 22. decembrī 

 

 

 

1.Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: 

 

Pasūtītājs Valsts SIA „Autotransporta direkcija” 

Juridiskā adrese Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050 

Reģistrācijas numurs LV 40003429317 

 

2. Iepirkuma priekšmets: 

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšana ar autobusiem tehniskajā specifikācijā 

norādītajā reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā „Centrs1A” atbilstoši 

normatīvajiem aktiem un Iepirkuma līgumam. 

 

3.Iepirkuma identifikācijas numurs: 

AD 2014/10 

 

4. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv):  

2014. gada 4. septembrī. 

 

5. Iepirkumu komisijas izveidošanas pamats un sastāvs: 

2013.gada 14.novembra Rīkojums Nr.2-07/27 „Par iepirkumu komisijas izveidošanu 

saistībā ar iepirkumu par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu 

sniegšanai ar autobusiem  reģionālā starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla  daļas 

maršrutos” 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Valdes loceklis, Sabiedriskā transporta finanšu analīzes un  

audita daļas vadītājs M.Jaunups 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītājs  I.Zaļais  

(komisijā darbojas līdz 2014.gada 3.septembrim). 

Komisijas locekļi: 

http://www.iub.gov.lv/
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Juridiskās daļas vadītāja  V.Ļeonova 

Sabiedriskā transporta finanšu analīzes un  

audita daļas vadītāja vietniece - analītiķe K.Grīviņa 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja 

vietniece - plānotāja  I.Briksne 

Sabiedriskā transporta finanšu analīzes un  

audita daļas vadītāja vietniece - uzraudzības auditore I.Puķīte 

Sabiedriskā transporta finanšu analīzes un  

audita daļas maršrutu tīkla analītiķe I.Medvedjeva  

Galvenā grāmatveža vietnieks A.Balodis 

 

 

6. Pretendenta kvalifikācijas prasības: 

Kvalifikācijas prasības ir norādītas atklāta konkursa nolikumā: 

1) Atklāta konkursa nolikuma 9.punktā noteiktas piedāvājuma noformēšanas 

prasības; 

2) Atklāta konkursa nolikuma 10.punktā ir noteiktas prasības attiecībā uz 

pretendentu un apakšuzņēmēju atbilstību profesionālās darbības veikšanai; 

3) Atklāta konkursa nolikuma 11.punktā ir noteiktas tehniskās prasības 

pakalpojumu sniegšanā iesaistītiem transportlīdzekļiem. 

 

 

7.Piedāvājumu izvēles kritēriji:  

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. 

 

8.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  

2014. gada 15. oktobris plkst.11.00. 

 

9.Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:  

2014.gada 15.oktobris, Rīgā, Vaļņu ielā 30. 

 

10. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr.p.k. Pretendents  
Piedāvātā pakalpojuma 

cena par 1 kilometru/eiro 

 

1. AS „SEBE” 0.6992  

2. SIA „Sabiedriskais autobuss” 0.3344 

3.  Pretendentu apvienība: 

AS „Rīgas Taksometru parks”; 

AS „Nordeka”; 

AS „Liepājas autobusu parks”. 

0.4535 

4. SIA „Centība-N” 0.2879 

5. AS „Talsu autotransports” 0.6013 

6. SIA „Pasažieru pārvadājumi Jūrmala SV” 0.3359 
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11.Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumu neatbilst konkursa nolikumā 

izvirzītām prasībām: 

1) Izvērtējot AS „Talsu autotransports” iesniegto piedāvājumu, pamatojoties 

uz konkursa nolikuma 17.2.punktā noteiktajam, iepirkumu komisija nolēma 

(iepirkumu komisijas 2014. gada 22. oktobra protokols Nr. AD 2014/10-5) atzīt 

pretendenta AS „Talsu autotransports” (reģ.nr.40003009139) iesniegto tehnisko 

piedāvājumu par neatbilstošu konkursa nolikuma 11. un 13.punktā noteiktām prasībām 

un noraidīt to, neveicot tā turpmāko vērtēšanu. 

2) Izvērtējot SIA „Centība-N” piedāvājumu, pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 48.pantu un atklāta konkursa nolikuma 18.6.punktā noteikto, 

iepirkumu komisija nolēma (iepirkumu komisijas 2014.gada 18.decembra protokols 

Nr. AD 2014/10-12) atzīt pretendenta SIA „Centība-N” (reģ.nr. 40003313283) 

iesniegto finanšu piedāvājumu par nepamatoti lētu un izslēgt to no dalības konkursā. 

3) Izvērtējot SIA „Sabiedriskais autobuss” piedāvājumu, pamatojoties uz 

Publisko iepirkumu likuma 48.pantu un atklāta konkursa nolikuma 18.6.punktā 

noteikto, iepirkumu komisija nolēma (iepirkumu komisijas 2014.gada 18.decembra 

protokols Nr. AD 2014/10-12) atzīt pretendenta SIA „Sabiedriskais autobuss” (reģ.nr. 

48503004916) iesniegto finanšu piedāvājumu par nepamatoti lētu un izslēgt to no 

dalības konkursā. 

4) Izvērtējot SIA „Pasažieru pārvadājumi Jūrmala SV” piedāvājumu, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 48.pantu un atklāta konkursa nolikuma 

18.6.punktā noteikto, iepirkumu komisija nolēma (iepirkumu komisijas 2014.gada 

18.decembra protokols Nr. AD 2014/10-12) atzīt pretendenta SIA „Pasažieru 

pārvadājumi Jūrmala SV” (reģ.nr. 40103483377) iesniegto finanšu piedāvājumu par 

nepamatoti lētu un izslēgt to no dalības konkursā. 

 

12. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu: 

Saskaņā Autotransporta direkcijas 2014. gada 18. decembrī (iepirkumu 

komisijas protokols Nr. AD 2014/10-12) pieņemto lēmumu par konkursa „Par tiesību 

piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem reģionālā 

starppilsētu nozīmes maršrutu tīkla daļā „Centrs-1A” (identifikācijas nr. AD 2014/10) 

uzvarētāju tika atzīts un iepirkuma līgumu tika nolemts slēgt ar pretendentu apvienību 

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

40003022404) un AS „Rīgas Taksometru parks” (reģ.nr. 40030118875) par 

iepirkuma uzvarētāju ar piedāvāto pakalpojuma cenu 0.4535 EUR par kilometru. 
 

 

 

 

VSIA „Autotransporta direkcija” 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs /paraksts/   M.Jaunups 

 

 

 

Ziņojumu sagatavoja  /paraksts/    V.Ļeonova 


