
 

 
 
 
 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja  
Iepirkuma procedūras ziņojums 

(pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu  
un Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumiem Nr.187) 

 
 
Pasūtītāja nosaukums: Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts” 
Pasūtītāja adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1000 
Iepirkuma identifikācijas Nr.: LP-2017/4 
Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss 
Iepirkuma priekšmets: jaunu kravas mikroautobusu noma, izmantojot operatīvo līzingu 
Datums, kad dalības paziņojums publicēts IUB tīmekļvietnē: 06.01.2018. 
Datums, kad dalības paziņojums publicēts ESOV: 06.01.2018. 
Iepirkuma komisijas sastāvs: 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Jānis Šleija, Juridiskā departamenta vadošais jurists 
(iepirkumu komisijas priekšsēdētājs) 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece: Jolanta Purva, Finanšu analīzes un 
plānošanas departamenta direktore 
Iepirkuma komisijas locekļi: 
Irina Sokolova, Grāmatvedības departamenta nodokļu speciālists 
Inga Sproģe, Juridiskā departamenta juriste (iepirkumu jautājumos) 
Ģirts Ivanovs Sūtījumu apstrādes un piegādes departamenta Autotransporta dienesta 
vadītājs 
Jurijs Arhipovs Sūtījumu apstrādes un piegādes departamenta Autotransporta dienesta 
Transporta ekspluatācijas daļas vadītājs 
Iepirkuma komisijas sekretāre:  
Kristīne Medne, Juridiskā departamenta juriste (iepirkumu komisijas sekretāre) 
Iepirkuma komisijas izveidošanas pamats: VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētāja 
01.09.2017. rīkojums Nr.1039 “Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu” 
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisija 
Pieaicinātie eksperti: --- 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.02.2018., pl.10.00 
Piegādātāji, kas iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas: 

1.  

Personu apvienība, kas sastāv no SIA 
"Mūsa Motors Rīga" (40003161493) un 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
"SEB Līzings" (50003334041)  

Kopējā nomas maksa par 
Transportlīdzekļiem, ko līguma 
darbības laikā Pasūtītājs samaksās par 
visa skaita Transportlīdzekļu nomu: 1 
527 549,44 EUR, bez PVN 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 09.02.2018., plkst.10.00, Ziemeļu iela 
10, Lidosta „Rīga”, Mārupes novads, LV-1000 (EIS konkursu apakšsistēmā) 
Pretendenta nosaukums, kam piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 
piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un 
pamatojums piedāvājuma izvēlei: pretendents - personu apvienība, kas sastāv no SIA 
"Mūsa Motors Rīga" (40003161493) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SEB Līzings" 
(50003334041), piedāvātā līgumcena 1 527 549,44 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli. Piedāvājumu iesniedzis tikai viens pretendents, tā piedāvājums atbilst nolikuma 
prasībām. 
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Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu, 
kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 
apakšuzņēmēju nosaukumi: --- 
Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 
procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: --- 
Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, – pamatojums iepirkuma 
procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu: atlases prasībās 
tika iekļauts normatīvajiem aktiem atbilstošs prasību minimums, lai pārliecinātos par 
sadarbības partnera resursiem iepirkuma līguma kvalitatīvai izpildei, savukārt 
transportlīdzekļu tehniskās specifikācijas ir izpildāmas praktiski visiem ražotājiem. 
Ievērojot, ka komisijas rīcībā nav informācijas par to, kāpēc konkursā nepiedalījās vēl citi 
pretendenti un pretenzijas par konkursa nolikumu netika saņemtas, komisijai nav pamata 
uzskatīt, ka konkursa nolikuma prasības būtu neobjektīvas vai neizpildāmas citiem 
pretendentiem. 
Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai 
izbeigt iepirkuma procedūru: --- 
Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi 
piedāvājumu par nepamatoti lētu: --- 
Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu saņemšanai 
izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: --- 
Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: --- 

https://likumi.lv/ta/id/289808-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzeju-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba#p19

