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LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 
 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv 

Aknīstē 

 

 

2016.gada 05.decembrī 

ZIŅOJUMS 

Par iepirkumu 

„ Jauna pasažieru autobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Aknīstes novada 

pašvaldībai ” 

 

1. Pasūtītājs  

Pasūtītāja nosaukums Aknīstes novada pašvaldība  

Adrese Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000026441 

Bankas nosaukums SEB banka 

Konta Nr. bankā LV82UNLA0009012130037 

Kontaktpersona Lāsma Prande 

Tālruņa Nr. 65237762 

Mob.tālr. 26386407 

Faksa Nr. 65237751 

e-pasta adrese lasma.prande@inbox.lv 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs ANP 2016/20 

3. Iepirkuma procedūras veids- atklāts konkurss. 

4. Iepirkuma priekšmets- Jauns pasažieru autobuss ar 19+1 sēdvietām Aknīstes 

novada pašvaldībai 

5. Paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzības mājaslapā internetā publicēts 

2016.gada 24.oktobrī. 

 

6. Grozījumi nav veikti. 

 

7. Iepirkuma komisijas sastāvs: priekšsēdētāja – L.Prande, locekļi- I.Cālīte, L.Valaine, 

I.Kancāne, sekretāre- I.Kancāne, izveidota ar 24.02.2016.domes sēdes prot.Nr.3 

lēmumu Nr.8#. 

mailto:akniste@akniste.lv
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8.  Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā: 

8.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas 

iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu; 

8.2. Iepirkumā drīkst piedalīties jebkura fiziska un juridiska persona, kurām ir 

tiesības veikt pieprasīto pakalpojumu saskaņā ar LR tiesību aktiem un, kas atbilst 

Nolikumā izvirzītajām prasībām: 

         8.2.1.Personas nav nodarbinātas bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu 

normatīvajos aktos noteiktajā termiņā iesniedzot par šo personu informatīvo 

deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 

8.2.1. Kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai 

tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, 

kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja 

iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās; 

8.2.2. Nav pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, 

apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, 

nav uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai 

kandidāts vai pretendents tiek likvidēts; 

8.2.3. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku 

datu bāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju nav 

konstatēts, ka kandidātam vai pretendentam dienā, kad paziņojums par 

līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, vai dienā, 

kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja 

attiecībā uz iepirkuma precedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, 

vai pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā Latvijā vai 

valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav 

nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm nepārsniedz 150 euro; 

8.2.4. Kandidāts vai pretendents nav sniedzis nepatiesu informāciju, lai 

apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 394.panta 

noteikumiem vai saskaņā ar šo likumu noteiktajām kandidātu un 

pretendentu kvalifikācijas prasībām un  ir sniedzis pieprasīto 

informāciju; 
8.2.5. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja: 

8.2.5.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 

spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas 

institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 

1.punktā un 2.punkta „a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, 

līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs 

gadi; 

8.2.5.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas 

spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums 

saistībā ar 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta „b" apakšpunktā un 

3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai 

piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 
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9. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt 

visas šajā Nolikumā ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents 

apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo 

Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma 

noraidīšanai. 

10. Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību PIL un šajā Nolikumā noteiktās 

kvalifikācijas prasības, pretendentam jāatbilst: 

10.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 

Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem 

personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 

visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju 

apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus). 

10.2. Pretendentam atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ja to reglamentē 

normatīvie akti) ir reģistrēta autotransporta tirdzniecības vieta. 

10.3. Pretendents ir ražotājs vai tam ir iepirkuma Līguma nosacījumu izpildei 

attiecībā uz Pasūtītāju nepieciešamās tiesības pārdot ražotāja produkciju LR 

teritorijā, kā arī tiesīgs uzņemties un uzturēt garantijas saistības piedāvātajai 

precei. 

10.4. Pretendenta rīcībā ir vismaz 1 (viena) piedāvātā autotransporta ražotāja, vai 

tā pilnvarotā pārstāvja atzīta tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumu sniegšanas 

vieta, kurā ir iespējams nodrošināt transportlīdzekļa tehnisko apkopi un garantijas 

remontu, un kura atrodas Latvijas Republikas teritorijā ne tālāk, ka 75 km 

attālumā no Aknīstes novada domes. 

10.5. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka 

viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. 

10.6. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, un apakšuzņēmēja 

apakšuzņēmēji. 

10.7. Pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju 

vidējā stundas tarifa likme pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāka par 80 

(astoņdesmit) procentiem (vai sasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa 

likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā 

valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas 

publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā (Publisko iepirkumu 

likuma 48.panta 1kdaļa). 

10.8. Pretendentam jāiesniedz nolikumā minētie kvalifikāciju apliecinošie  

dokumenti. 

 

11. Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kurš atbilst visām 

Nolikuma prasībām un ir iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar 

viszemāko iepirkuma priekšmeta cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, kas 

atbilst konkursa Nolikuma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas un citu pielikumu 

prasībām. 

 

 
 



4 

 

12. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2016.gada 21.novembris plkst.16:00 

 

13. Piedāvājumu atvēršanas vieta- Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, datums-

21.11.2016. un laiks- plkst.16:00 

 

14.Piedāvājumus iesnieguši:  

N.

p.k

. 

Pretendents (juridiskai 

personai - nosaukums, fiziskai 

personai - vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

 

Piedāvātā cenaEUR  

bez PVN 

Piezīmes 

1. 

SIA ,,RALL” 

Reģ.Nr. 42403006403 

Jupatovkas iela 1/1, 

Rēzekne,  

LV-4601 

17.11.2016. 

plkst. 09:18 
 

72 934.00 EUR 

 

 

2. 

SIA ,,Alkom-Trans” 

Reģ.Nr. 40003067391 

Ķīšezera iela 7, Rīga,  

LV-1026 

21.11.2016. 

plkst. 09:43 
 

53 307.00 EUR 

 

 

3. 

SIA ,,Domenikss” 

Reģ.Nr. 40003363354 

Krasta iela 34,Rīga, LV-

1003 

21.11.2016. 

plkst.15:55 
 

65 867.43 EUR 

 

 

 

15. Komisija ir saņēmusi 05.12.2016. elektroniski sagatavotu izziņu Sērija NO Nr. 

31006866-5642071, izziņu Sērija NO Nr. 31006947-5642409 par nodokļu nomaksas 

statusu par to, ka SIA “Alkom-Trans”    (reģ.nr. 40003067391) nav administrēto 

nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Komisija ir saņēmusi 05.12.2016. 

elektroniski sagatavotu izziņu Sērija NO Nr. 31006866-5642072, izziņu Sērija NO Nr. 

31006947-5642410 par nodokļu nomaksas statusu par to, ka SIA “Domenikss”    

(reģ.nr. 40003363354) nav administrēto nodokļu parāda, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro. 

16. Komisija ir saņēmusi 05.12.2016. elektroniski sagatavotu  izziņu Sērija URA 

Nr.31006947-5642407 par to,  ka  pretendentam SIA  “Alkom-Trans” (reģ.Nr. 

40003067391) nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

Komisija ir saņēmusi 05.12.2016. elektroniski sagatavotu  izziņu Sērija URA 

Nr.31006947-5642408 par to,  ka  pretendentam SIA  “Domenikss” (reģ.Nr. 

40003363354) nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts. 

17. Komisija ir saņēmusi 05.12.2016. elektroniski sagatavotas izziņas Sērija SRA Nr. 

31006866-5641909, izziņa Sērija SRA Nr. 31006947-5642398 par to, ka 

pretendentam SIA  “Alkom-Trans” (reģ.Nr. 40003067391) nav tiesību aktu 

pārkāpumu, kā arī nav kompetentās institūcijas lēmums, prokurora priekšraksts par 

sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem pretendents  ir 

izslēdzams no dalības iepirkumu procedūrā. Komisija ir saņēmusi 05.12.2016. 

elektroniski sagatavotas izziņas Sērija SRA Nr. 31006866-5641911, izziņa Sērija 

SRA Nr. 31006947-5642400 par to, ka pretendentam SIA  “Domenikss” (reģ.Nr. 

40003363354) nav tiesību aktu pārkāpumu, kā arī nav kompetentās institūcijas 

lēmums, prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu 
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pārkāpumiem, par kuriem pretendents  ir izslēdzams no dalības iepirkumu procedūrā. 

18. Pretendents ar viszemāko cenu ir SIA “Alkom-Trans”, bet iepirkuma 

dokumentācijas vērēšanas procesā komisijai radās papildus neskaidrības SIA 

“Alkom-Trans” iesniegtajā piedāvājumā. SIA “Alkom-Trans” iesniegtajā 

piedāvājumā “Tehniskais piedāvājums” tehniskās apkopes (servisa) sniegšanas vietu 

norāda SIA “Daugavpils autobusu parks” Kārklu ielā 24, Daugavpilī,  kas ir 

automašīnas IVECO oficiālā pārstāvniecība, kura nodrošina automašīnas tehniskās 

apkopes iespēju  un garantijas remontu iespēju. Saskaņā ar to, komisija nolēma prasīt 

papildus skaidrojumu gan no SIA “Alkom-Trans”, gan no SIA “Daugavpils 

autobusu parks”. Saņemtajos skaidrojumos SIA “Alkom-Trans” apliecina, ka SIA 

“Daugavpils autobusu parks” ir partneris, kas var nodrošināt mobilo servisu 

garantijas apkopēm un remontam. Savukārt, SIA “Daugavpils autobusu parks” 

apliecina, ka nav oficiālā IVECO pārstāvniecība un nav saņēmis sertifikātu no 

transporta līdzekļu IVECO ražotāja, kurš nodrošinātu automašīnas tehniskās apkopes 

iespēju un garantijas remontu iespēju. 

19. Pamatojoties uz saņemtajiem skaidrojumiem, komisija uzskata, ka SIA “Alkom-

Trans”  nespēj nodrošināt tehniskās apkopes un garantijas remonta iespēju 

automašīnas ražotāja oficiālajā pārstāvniecībā ne tālāk kā 80 km attālumā no Aknīstes 

novada domes. Komisija pieņem lēmumu noraidīt piedāvājumu ar viszemāko cenu, 

līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam ar zemāko cenu. 

 

20.Lēmums slēgt iepirkuma līgumu pieņemts 2016.gada 05.decembrī. 

 

 

21. Nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar šādu pretendentu: 

N.

p.k

. 

Pretendents (juridiskai 

personai - nosaukums, fiziskai 

personai - vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

 

Piedāvājuma cena 

EUR 

bez PVN 

 

Piezīmes 

1. 

SIA ,,Domenikss” 

Reģ.Nr. 40003363354 

Krasta iela 34,Rīga, LV-

1003 

 

21.11.2016. 

plkst.15:55 

 

65 867.43 EUR 

 

 

 

 

 

Iepirkuma komisijas sekretāre                                                               I.Kancāne 


