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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" 

reģ.Nr.40003429317 

Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050 

Iepirkuma komisijas  

 

LĒMUMS 

 

“Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāju 

reģistrācijas apliecību izgatavošana un nosūtīšana klientiem ” 

( iepirkuma identifikācijas Nr. AD 2018/2) 

 

 

Rīgā, 2018. gada 16. aprīlī 

 

 1.Pasūtītājs: Valsts SIA “Autotransporta direkcija”. 

 2. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.: “Pasažieru 

komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili vadītāju reģistrācijas 

apliecību izgatavošana un nosūtīšana klientiem” (identifikācijas Nr. AD2018/2). 

 3.Iepirkuma procedūras veids: iepirkums Publisko iepirkuma likuma 9.panta 

kārtībā. 

 4. Saņemto piedāvājumu skaits: 2 (divi). 

5.Pretendenta nosaukumi un piedāvātās cenas: 

Nr. pk.k Pretendenta nosaukums Piedāvātā līgumcena (bez 

PVN) 

1. SIA “LODVILA” 22 990.00 

2. SIA “ADI Kartes” 22410.00 

               

6.Noraidītie pretendenti un noraidīšanas iemesli: nav. 

 

7.Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji: 

Pretendentu SIA “LDVILA”, SIA “ADI Kartes” iesniegtie piedāvājumi atbilst 

visām nolikumā “Pasažieru komercpārvadājumu ar taksometru un vieglo automobili 

vadītāju reģistrācijas apliecību izgatavošana un nosūtīšana klientiem” izvirzītajām 

prasībām.  

Saskaņā ar Nolikuma 5.7. punktu iepirkuma komisija piedāvājumu izvēlas pēc 

kritērija – Nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – 

piedāvājums, kurš saņēmis vislielāko punktu skaitu. Nolikuma 5.7.2. apakšpunktā ir 

noteikti sekojoši vērtēšanas kritēriji: 

Nr. Vērtējamais kritērijs Maksimālais 

punktu skaits 

Vērtēšanas metodika 
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1. Finanšu piedāvājumā 

cenu kopsumma (F) 

60 Zemākā cena, ko nosaka saskaņā ar šādu 

formulu: 

 F=
𝐹 (min)

𝐹 (𝑝)
 x60 

Kur: 

F-pretendenta iegūtais punktu skaits; 

F(min) – zemākā piedāvātā cena no 

visiem piedāvājumiem 

F (p) – vērtējamā cena 

 

2. Personalizēto kartīšu 

izgatavošanas un 

nosūtīšanas laiks 

(dienās) no uzdevuma 

saņemšanas brīža (L) 

20 Īsāko izgatavošanas laiku nosaka 

saskaņā ar šādu formulu: 

L =
𝐿 (min)

𝐿 (𝑝)
 x20 

Kur: 

L-pretendenta iegūtais punktu skaits; 

L (min) – mazākais piedāvātais 

personalizēšanas laiks no visiem 

piedāvājumiem 

L (p) – piedāvātais personalizēšanas 

laiks 

 

3. Pakalpojuma īsākais 

uzsākšanas laiks pēc 

līguma noslēgšanas (P) 

20 20 punkti - ja pakalpojums tiek uzsākts 

15 dienu laikā no līguma parakstīšanas. 

10 punkti – ja pakalpojums tiek uzsākts 

20 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 

5 punkti – ja pakalpojums tiek uzsākts 

25 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas. 

0 punkti – ja pakalpojums tiek uzsākts 

30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. 

 Kopā (V): 100 V = F+L+P 

 

Pretendenta SIA “LODVILA” kopējais vērtējums (V) (iegūtais punktu skaits): 

V= 58.49+13.33+5= 76.82 punkti. 

Pretendenta SIA “ADI Kartes” kopējais vērtējums (V) (iegūtais punktu skaits): 

V= 60+20+10= 90 punkti. 

Saskaņā ar Nolikuma 5.7.4. apakšpunktu pretendents, kurš ieguvis visaugstāko 

punktu skaitu, atzīstams par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 

tiesības – SIA “ADI Kartes”.  

Iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu SIA “ADI Kartes” veica pārbaudi 

vai uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9.panta izslēgšanas 

nosacījumi, kur konstatēja, ka uz pretendentu SIA “ADI Kartes” neattiecas Publisko 

iepirkuma likuma 9.panta izslēgšanas nosacījumi. 

Iepirkuma komisija 2018.gada 16. aprīļa iepirkuma komisijas sēdē (Protokols 

AD 2018/2-4) nolēma: 



2 

Pamatojoties uz nolikuma 5.8. punktu, līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA 

“ADI Kartes”, jo SIA “ADI Kartes” piedāvājums saskaņā ar nolikuma 5.7. punktā 

noteikto ir atzīstams par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un atbilst visām 

Nolikumā izvirzītajām prasībām. SIA “ADI Karte” piedāvājuma cena – 22410,00 

EUR bez (PVN).  

 

 

 Komisijas priekšsēdētājs K.Godiņš 

 

Komisijas locekļi V. Ļeonova 

 

 S. Mince 

  

 M.Vaics 

 

 I.Brice 

 

 A.Balodis 

 

  

 

 


