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Iepirkumu komisijas  

ATKL ĀTA KONKURSA  
“ Par konteinervedēja automašīnas iegādi”  

(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA  ALAAS 2018/4) 

ZI ŅOJUMS 
Rēzeknē                                                                                                     2018.gada 6.jūnijā 

 
1. Atklāta konkursa nosaukums: Par konteinervedēja automašīnas iegādi. 
 

2. Iepirkuma identifik ācijas numurs: SIA  ALAAS 2018/4. 

Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 15/05/2018 un mājas lapā: www.alaas.lv. 

3.Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese: SIA „ALAAS”, reģ. Nr. 

42403013918, „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads, LV-4633.   

4. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs: 

Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz SIA „ALAAS” 07.05.2018. rīkojumu Nr. 1.7/7.  

5. Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts: 

Iepirkuma priekšmets ir konteinervedēja automašīnas iegāde. CPV kods: 34130000-7 

6. Pretendentu atlases kritēriji 

6.1. Pretendenta iesniegtie atlases dokumenti atbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām. 

6.2. Tehniskā piedāvājuma atbilstība atklātā konkursa nolikuma prasībām. 

6.3. Finanšu piedāvājuma atbilstība atklātā konkursa nolikuma prasībām. 

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji 

7.1. Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc šādiem vērtēšanas 
kritērijiem:  

Vērtēšanas kritēriji  Maksimālais punktu skaits 

1. Piedāvājuma cena 80 

2. Piegādes termiņš 20 

KOPĀ: 100 

 



  

Krit ērijs Maksimālais 
punktu skaits Vērt ēšanas metodika 

Piedāvājuma cena 
vērtējamā cena EUR bez 

PVN) 
80 Noteiktais maksimālais punktu skaits 

cenai = 80  

Piegādes termiņš 
norādītais  

piegādes laikam)  
20 

0-20 punkti, konteinervedēja piegādes 
termiņš, skaitot no līguma noslēgšanas 

dienas 

Kopējais iegūstamais 
punktu skaits 100  

 

7.1.1.Zemākā līgumcena - Pretendentu piedāvājumu cenām vērtēšanas kritēriju punktus (P) 
aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

P = Cx / Cy x Pm, kur: 

Cx – lētākā piedāvājuma cena; 

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena; 

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai = 80. 

7.1.2.Piegādes termiņš: konteinervedēja piegādes termiņš, skaitot no līguma noslēgšanas 
dienas. Piegādes termiņam punktus (P) aprēķina: 

P = Cx / Cy x Pm, kur: 

Cx – ātrākais piegādes laiks = 20; 

Cy – vērtējamā piegādes laiks; 

Pm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits piegādes laikam = 20 

7.1.3. Ja vairāki pretendenti saņem vienādu punktu skaitu (atbilstoši saimnieciski 
visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem), iepirkumu komisija par saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājumu atzīst piedāvājumu, kurš ir ar zemāko cenu. 

8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks: 

8.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.  

8.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 5.jūnijam plkst.10.00. 

9. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

9.1. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 
2018.gada 5.jūnij ā plkst.10.00, SIA “ALAAS” biroj ā, Zilupes ielā 50, Rēzeknē 
(2.stāvā). 

9.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā 
EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 
klātienē. 

10. Iesniegto piedāvājumu saraksts iesniegšanas kārt ībā: 

Nr.

p.k. 
Pretendents  

( juridiskas personas nosaukums) 
Piedāvājuma iesniegšanas 

datums/laiks 
Piedāvājuma cena bez 

PVN EUR 
Piegādes termiņš 

1. SIA “ UNIMOTORS 
LATVIA” 

01.06.2018. plkst. 1409 94 944,00 130 dienas 

11. Komisijas locekļu vērt ējumi  

Sēdēs piedalījās: 



  

Komisijas priekšsēdētājs – Aigars Metlāns 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks –Jurijs Petkevičs 
Komisijas locekle un sekretāre – Ilona Cibuļska 
Komisijas locekle – Sandra Kaša 

Sēdēs nepiedalījās: komisijas locekle – Rasma Viļuma 

11.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksme. 2018.gada 5.jūnijā plkst.10.00.  

Komisija nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu, kas iesniegti EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
Komisija konstatē, ka iepirkumā piedāvājumu ir iesniedzis viens pretendents. 

Katrs komisijas loceklis paraksta ar EIS parakstu apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru 
dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to 
saistīts Publisko iepirkumu likuma izpratnē. 

Iepirkuma komisija atver pretendenta iesniegto piedāvājumu, kas ir iesniegts nolikumā 
noteiktajā termiņā un nosauc pretendenta finanšu piedāvājumā piedāvāto cenu, kā arī citas 
ziņas, kas raksturo šos rādītājus. 

Pēc visu piedāvājumu atvēršanas komisija slēdz sanāksmi. 

11.2. Pretendentu vērt ēšanas sēde. 2018. gada 6.jūnijā. 

Komisija izskata pretendenta iesniegto piedāvājumu.  

Veicot piedāvājumu vērtēšanu komisija izmanto šādus apzīmējumus:  

A- atbilst, N- neatbilst. 

Komisija pārbauda iesniegtā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.5.punktā un normatīvajos 
aktos noteiktajām noformēšanas prasībām: 

Komisija izsaka savu viedokli: pretendenta SIA “UNIMOTORS LATVIA” piedāvājums ir 
atzīstams par atbilstošu iepirkuma nolikuma 3.5.punktā un normatīvajos aktos noteiktajām 
noformēšanas prasībām. 

Komisijas pieņemtais lēmums: 

1) SIA„UNIMOTORS LATVIA” iesniegtā piedāvājuma noformējums atbilst visām nolikuma 
3.5. punktā norādītajām prasībām. 

2) Turpināt iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanu. 

Komisija pārbauda, vai pretendenta piedāvājumā iekļauti visi nolikuma 5.2.1.punktā 
paredzētie atlases dokumenti, vai ar tiem ir pierādīta pretendenta atbilstība nolikuma 4.nodaļā 
izvirzītajām prasībām:  

Atlases dokumenti, saskaņā ar nolikuma 5.2.1.punktu: 
Atbilstības 

novērtējums 
1 2 

1) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā iekļauto 
formu. Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai persona, kura 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota parakstīt attiecīgos dokumentus. Ja 
pieteikumu dalībai iepirkumā iesniedz personu apvienība, pieteikumu dalībai iepirkumā 
paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā vai persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir pilnvarota parakstīt attiecīgos dokumentus. 

A 

2) parakstu tiesību apliecinošs dokuments. Ja dokumentus paraksta pilnvarotās personas, tad 
piedāvājumam ir jāpievieno attiecīgās pilnvaras oriģināls vai tā normatīvajos aktos 
paredzētajā kārtībā izveidots atvasinājums 

A 

3) lai apliecinātu Nolikuma 4.2.2.apakšpunkta izpildi, Pretendents, kurš nav reģistrēts LR 
Komercreģistrā, iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas 
apliecības kopiju. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LR Komercreģistrā, Pasūtītājs 
pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv), ja pretendents nav iesniedzis 
komersanta reģistrācijas apliecības kopiju 

A 

 



  

 
1 2 

4) informācija par Pretendenta iepriekšējos trīs gados veiktajām konteinervedēja piegādēm 
saskaņā ar Nolikuma 4.2.3.apakšpunktu. Pretendents šo informāciju iesniedz atbilstoši 
Nolikuma 4.pielikuma paraugam. Pretendentam ir nepieciešams iesniegt no Nolikuma 
4.pielikumā uzskaitītajiem pasūtītājiem vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi par veiktajām 
konteinervedēju piegādēm 

A 

5) lai apliecinātu Nolikuma 4.2.5.apakšpunkta izpildi, Pretendents iesniedz konteinervedēja 
ražotāja vai importētāja izsniegtu izziņu (oriģināls) vai līguma kopiju ar konteinervedēja 
ražotāju vai importētāju, ka Pretendentam ir tiesības pārdot konteinervedēja ražotāja 
produkciju un uzņemties garantijas saistības piedāvātajam konteinervedējam. Pretendentam 
nav jāiesniedz šajā apakšpunktā minētā līguma kopijas sadaļa, kas ir uzskatāma par 
konfidenciālu. 

A 

6) lai apliecinātu Nolikuma 4.2.6.apakšpunkta izpildi, Pretendents iesniedz konteinervedēja 
ražotāja vai importētāja izsniegtu izziņu (oriģināls) vai līguma kopiju ar konteinervedēja 
ražotāju vai importētāju, kurā norādītas autorizēto servisu adreses (kas atrodas ne tālāk kā 100 
km no Rēzeknes pilsētas administratīvās teritorijas),  kur Pasūtītājs var veikt konteinervedēja 
tehnisko apkopi, garantijas remontu un konteinervedēja remontus garantijas periodā. 
Pretendentam nav jāiesniedz šajā apakšpunktā minētā līguma kopijas sadaļa, kas ir uzskatāma 
par konfidenciālu 

A 

7) Pretendents iesniedz konteinervedēja "Garantijas noteikumus", kas būs neatņemama 
sastāvdaļa pie Līguma slēgšanas (Līguma projektam pievienotas minimālās garantijas 
prasības)  

A 

Galīgais vērtējums                                                                                                                             
(atbilst, neatbilst instrukcijā izvirzītajām prasībām) A 

 
Komisijas pieņemtais lēmums: 

1) SIA„UNIMOTORS LATVIA”  iesniegtā piedāvājuma atlases dokumenti atbilst visām 
nolikuma 5.2.1.punktā norādītajām prasībām. 

2.) Turpināt iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanu. 
 

Komisija pārbauda pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 5.2.3.punkta un 2. 
pielikuma (tehniskajā specifikācijā) izvirzītajām prasībām.  

Tehniskā specifikācija, saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu:  Atbilstības 
novērtējums 

Nr.p.k. Piedāvājuma cenā iekļaujamie tehniskie parametri Obligātā prasība:  Pretendenta 
piedāvājums  

1 2 3 4 

1 Piedāvātā transporta līdzekļa marka, modelis 
Piedāvājumā ir 
jāuzrāda marka, 
modelis, motors  

A 

2 Kabīnes veids-Dienas Jā A 

3 Motora tilpums (cm³) 
Nav noteikts, 

piedāvājumā ir 
jāuzrāda 

A 

4 Motora jauda Ne mazāk kā 280 ZS A 
5 Turbo dīzelis  Jā A 
6 Riteņu konfigurācija 4x2 Jā A 
7 Šasijas augstums-augsts Jā A 
8 Elektroniska bremžu sistēmas vadība Jā A 
9 Atbilstība emisiju klasei – EURO 6 Jā A 

10 Transporta līdzekļa darbības nodrošināšana pie – 30C 
grādiem 

Jā A 

11 Kabīnes aizmugurējā sienā logs Jā A 
12 Sēdvietu skaits (2 gab.) Jā A 



  

1 2 3 4 

 Sakabes ierīce      

13 Priekšā āķis Jā A 
14 Aizmugurē jūgkāsis ar šķērssiju  Jā A 

15 Automātizēta pārnesumkārba ar automātisku un manuālu 
sajūga vadību 

Jā A 

 Priekšējā balstiekārta    

16 Lāgu atsperojums Jā A 

 Aizmugurējā balstiekārta    

17 Lāgu atsperojums Jā A 

18 Priekšējās ass slodze, tehniski pieļaujamā ne mazāk ka 7500 
kg 

Jā A 

19 Aizmugurējās ass slodze, tehniski pieļaujamā ne mazāk kā 
11500 kg Jā A 

20  Diferencāļa bloķēšana Jā A 

 Riepas un riteņi    

21 Riteņu disku skaits uz priekšējās ass-2gb. Jā A 
22 Riteņu disku skaits uz aizmugurējās ass-4gb. Jā A 
23 Riteņu disku dekoratīvās uzlikas Jā A 
24 Priekšējie dubļusargi Jā A 
25 Aizmuhurējie dubļusargi Jā A 

 Drošības parametri    

26 Bremžu antibloķēšanas sistēma (ABS) Jā A 
27 Diku bremzes visiem riteņiem Jā A 
28 Elektroniska bremžu iekārtas vadība Jā A 
29 Stāvbremze priekšējās ass riteņiem Jā A 
30 Stāvbremze aizmugurējās ass riteņiem  Jā A 
31 Atpakaļskata spoguļi apsildāmi,elektriski regulējami Jā A 
32 Automātiskās dienas braukšanas gaismas Jā A 
33 Priekšējie miglas lukturi Jā A 
34 Galveno  lukturu aizsargrestes Jā A 
35 Ātruma ierobežotājs 89 km/h Jā A 
36 Metālisks priekšējais buferis,aizsargsija Jā A 
37 Tahogrāfs Jā A 
38 Adaptīvā kruīzkontrole Jā A 
39 Rotējošas oranžas bākuguns 2 gb. Jā A 

 Komforta l īmenis    

40 Mehānisks kabīnes pacēlājs Jā A 
41 Pneimatisks kabīnes atsperojums Jā A 

42 Regulējams pneimatisks komforta vadītāja sēdeklis, aprīkots 
ar drošības jostu. Jā 

A 

43 Centrālā atslēga Jā A 
44 Atslēgu skaits -2 gb. Jā A 
45 Imobilaizers Jā A 
46 Signalizācija Jā A 
47 Stūres augstuma regulēšanas iespējas Jā A 
48 Gaisa kondicionētājs Jā A 

 Degvielas bāka    

49 Tilpums ne mazāk kā 300 ltr Jā A 



  

1 2 3 4 

50 Degvielas sistēmas apsilde Jā A 
51 Degvielas bāka -alumīnija Jā A 
52 Slēdzams degvielas bākas vāciņš Jā A 

 Dažādi papildapr īkojumi    

53 Salona paklāji gumijoti Jā A 
54 Divi ķīļveida riteņu paliktņi Jā A 
55 Domkrats 12 t celtspēja Jā A 
56 Avārijas izejas āmurs Jā A 
57 Transporta līdzekļa ārējais krāsojums Zils A 

58 Aptieciņa, avārijas trijstūris, atstarojošā veste 

Atbilstoši MK 
noteikumu Nr.466 
„Noteikumi par 

transportlīdzekļu valsts 
tehnisko apskati un 
tehnisko kontroli uz 
ceļiem” prasībām 

A 

59 Ugunsdzēšamais aparāts 

Saskaņā ar MK 
noteikumu Nr.466 
„Noteikumi par 

transportlīdzekļu valsts 
tehnisko apskati un 
tehnisko kontroli uz 
ceļiem” prasībām, 

atbilstošs transporta 
līdzekļa kategorijai (MK 

noteikumi Nr.238) 

A 

60 Degviela tvertnē ne mazāk kā 
20 litri Pasūtītāja 
piegādes adresē 

A 

61 Pirmreizējā reģistrācija CSDD Jā A 

 Piedāvājuma cenā  iekļautie garantijas nosacījumi    

62 ne mazāk kā 12 mēneši bez nobraukuma ierobežojuma Jā A 

63 Garantijas tehniskās apkopes autorizētā apkopes centrā 100 
km rādiusā no pasūtītāja dislokācijas vietas 

Jā 
A 

64 Transporta līdzekļa lietošanas instrukcija latviešu valodā Jā A 
65 Personāla apmācība Jā A 

 Ķēžveida konteineriekārtas tehniskā specifikācija    

66 maksimālais svars 2300 kg Jā A 
67 ISO 3834 sertifikācija Jā A 
68 nesošo detaļu garantija ( 3gadi) Jā A 
69 iekārtas minimālā kravnesība 10000kg Jā A 
70 teleskopiskās strēles rotācijas rādiuss max 3500mm Jā A 
71 celtspēja (strēle 15º virs horizonta) : Jā A 
72 ar sabīdītu hidraulisko strēli 100kN Jā A 
73 ar izbīdītu hidraulisko strēli 70kN Jā A 

74 iekārtas izgatavošanā ievēroti sekojoši standarti: ISO 9001 : 
2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001 : 2007 

Jā 
A 

75 
sistēmas vadība no automašīnas vadītāja kabīnes, iespēja 
pulti iznest arā no kabīnes (savienojums ar vadu); Jā 

A 

76 aprīkojuma pilnvarots pārstāvis Latvijā; Jā A 

77 rezerves daļu noliktava, stacionārs un 24h izbraukuma 
serviss Latvijā; Jā A 

 
 
 



  

1 2 3 4 

78 
pārdevējam   jānodrošina   visu   iekārtu   remonti   un   
tehniskās   apkopes garantijas laikā un arī pēc garantijas 
periodā; 

Jā 
A 

79 

pretendentam  papildus  tehniskajā  piedāvājumā  ir  
jāiesniedz  sagatavots projekts ar automašīnas un iekārtu 
rasējumiem, analogs iesniegšanai CSDD. Projektā norādot 
automašīnas pašmasas un pilnas masas sadalījumus pa asīm, 
darbam ar prasīto aprīkojumu; 

Jā 

A 

80 tehniskā dokumentācija valsts valodā. Jā A 
Galīgais vērtējums 

(atbilst, neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām) 
A 

Komisijas pieņemtais lēmums: 

1.) SIA„UNIMOTORS LATVIA” iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst visām nolikuma 
5.2.3.punktā un 2.pielikumā norādītajām prasībām. 

2.) Turpināt iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanu. 
 

Komisijas locekļi pārbauda pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstību iepirkuma 
5.2.4.punktā un 3.pielikumā izvirzītajām prasībām.  

Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. 
Pretendenta SIA “UNIMOTORS LATVIA” iesniegtajā finanšu piedāvājumā aritmētiskas 
kļūdas netiek konstatētas. 

Komisija pārbauda, vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts, un izvērtē piedāvātās 
līgumcenas pamatotību. 

Komisijas pieņemtais lēmums: 

SIA„UNIMOTORS LATVIA” iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 5.2.4.punktā 
norādītajām prasībām.  
 

Komisija pārbauda vai pretendents nav izslēdzams saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā un 
Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem. 

Pretendentu izslēgšanas noteikumi 
Atbilstības 

novērtējums 

1.Iepirkuma komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem, veic 
informācijas pārbaudi attiecībā uz pretendentu vai pretendenta norādīto personu, uz kuras 
iespējām pretendents balstās, lai izvērtētu vai pretendents nav izslēdzams no dalības 
iepirkuma procedūrā. 

A 

Galīgais vērtējums 
(atbilst, neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām) 

A 

Komisijas pieņemtais lēmums: 

SIA “UNIMOTORS LATVIA” un apakšuzņēmums SIA “SCANIA LATVIA” nav izslēdzami 
no dalības iepirkumā nolikuma 4.1.punktā minēto faktu dēļ. 

Saskaņā ar nolikuma 6.6.punktu, no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā norādītajām 
prasībām, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.  

Komisija konstatē, ka SIA “UNIMOTORS LATVIA” iesniegtais piedāvājums pilnībā atbilst 
visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.  
 
 
 



  

Atzīt pretendenta SIA “UNIMOTORS LATVIA” piedāvājumu par saimnieciski 
visizdevīgāko un piešķirt pretendentam līguma slēgšanas tiesības  

Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkumu 
komisija veica pārbaudi par PIL 42.panta pirmās daļas 2.punktā minētā pretendentu 
izslēgšanas gadījuma esamību. 

 
     Saskaņā ar 28.02.2017. MK noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu 
konkursu norises kārt ībā” 19.punktu , ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, 
iepirkuma komisija sagatavo un pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu 
tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja iepirkuma 
komisija nevar pamatot, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, 
tā pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. 

Ņemot vērā faktu, ka SIA “ALAAS” izsludinātajā atklātā konkursā “Par 
konteinervedēja automašīnas iegādi” (iepirkumu identifikācijas nr. SIA ALAAS 2018/4) tika 
iesniegts viens piedāvājums, un pretendenta piedāvājumu vērtēšanas rezultātā konstatēts, ka 
pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases 
prasībām. 

Iepirkuma priekšmets ir konteinervedēja automašīnas iegāde SIA “ALAAS” 
vajadzībām, savukārt iepirkuma joma ir kravas automašīnu ar virsbūvi iegāde, līdz ar to var 
secināt, ka joma ir plaši pārstāvēta un iepirkuma priekšmets nav specifiska prece. 

Saskaņā ar MK noteikumu 19.punktu iepirkuma komisija izvērtē vai izvirzītās 
pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas: 
1.) Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017., kā arī 2018.g. līdz 

piedāvājuma iesniegšanai) ir veicis vismaz 2 (divu) konteinervedēju automašīnu 
piegādes; 

2.). Pretendentam jāiesniedz konteinervedēja ražotāja vai importētāja izsniegtu izziņa 
(oriģināls) vai līguma kopija ar konteinervedēja ražotāju vai importētāju, ka 
Pretendentam ir tiesības pārdot konteinervedēju ražotāja produkciju un uzņemties 
garantijas saistības piedāvātajam konteinervedējam;  

3.) Pretendentam jāiesniedz konteinervedēja ražotāja vai importētāja izsniegtu izziņa 
(oriģināls) vai līguma kopija ar konteinervedēja ražotāju vai importētāju, kurā norādītas 
autorizēto servisu adreses, kur Pasūtītājs var veikt konteinervedēja tehnisko apkopi, 
garantijas remontu un konteinervedēja remontus garantijas periodā, kas atrodas ne tālāk 
kā 100 km no Rēzeknes pilsētas administratīvās teritorijas;; 

Iepirkuma komisija pirms nolikuma un tajā ietverto prasību izstrādes veica tirgus 
izpēti, lai noteiktu potenciālo pretendentu loku. Nolikumā noteiktās jaunu konteinervedēju 
automašīnu piegādi  nodrošina; SIA „SCANIA”, SIA “UNIMOTORS LATVIA” un  SIA 
“Volvo Truck Latvia”.  
    Saskaņā ar internetā pieejamo informāciju minētām sabiedrībām ir pieredzes kravas 
konteinervedēju tirdzniecībā vairāk kā 3 gadi. 

Visas minētās sabiedrības savās mājas lapās internetā informē, ka ir oficiālie ražotāju 
pārstāvji un piedāvā nodrošināt garantijas servisu. 

Pamatojoties uz minēto, Nolikumā ir iekļautas pretendentu atlases prasības, kas ir 
samērīgas un objektīvas gan pēc apjoma, gan specifikas, taču konkrētajā iepirkuma procedūrā 
piegādātāji nav iesnieguši piedāvājumus nevis atlases prasību, bet citu iemeslu dēļ: nav 
ieinteresēti iegūt konkrētā līguma slēgšanas tiesības iepirkuma apjoma dēļ, vai arī tādēļ, ka ir 



  

aizņemti līdzīgu līgumu izpildē konkrētajā laika periodā, kā arī neviens ieinteresētais 
piegādātājs nav apstrīdējis nolikumā ietvertās atlases prasības. 

 

Komisijas pieņemtais lēmums: 

Atzīt par uzvarētāju un slēgt līgumu ar pretendentu: 

Pretendenta nosaukums un reģistrācijas numurs  Piedāvātā līgumcena 
(bez PVN) EUR  Piegādes termiņš 

SIA “UNIMOTORS LATVIA” ,  

reģ. Nr. 40003889644 
94 944,00 130 dienas 

 
 

Komisijas priekšsēdētājs 
 

Aigars Metlāns  
  

Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks 

  (paraksts) 

Jurijs Petkevičs   

klātesošie komisijas locekļi   (paraksts) 

Ilona Cibuļska   

   (paraksts) 

 Sandra Kaša   

   (paraksts) 

 


