
 
 

ALSUNGAS NOVADS 
IEPIRKUMU KOMISIJA 

 
Reģistrācijas Nr.90000036596 

Pils iela 1,Alsunga, Alsungas novads, LV-3306, 
tālrunis 63351342, fakss 63351342,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 

Banka A/S SEB BANKA , kods UNLALV2X, KONTS V78UNLA0011012130623 
___________________________________________________________________ 

SĒDES PROTOKOLS 

 lēmuma pieņemšanai Atklātam konkursam ’’Jauna pasažieru autobusa 

iegāde Alsungas novada domes vajadzībām’’ 

ar ID Nr. AND 2016/5 

2016 gada 9. decembris plkst.14.30 Nr.15 

1.Pasūtītājs: Alsungas  novada dome, adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads 
Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2016/5  

2.Līguma priekšmets: ‘’Jauna pasažieru autobusa iegāde Alsungas novada domes 
vajadzībām” 
3.CPV kods: 34121000-1 

4.Iepirkuma veikšanas kārtība Atklāts konkurss, paziņojums par līgumu publicēts 
www.iub.gov.lv 27.10.2016  

5.Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks Alsungas  novada dome, adrese: Pils 
iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 līdz 2016. gada 2. decembris plkst.13:00  

6.Piedāvājumu atvēršanas sapulce.  Piedāvājumu atvēršana notika 2016. gada 2. 
decembrī plkst.13.00  

7.Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumus 

 1. SIA ‘’MOLLER  AUTO VENTSPILS’’, reģistrācijas Nr.41203010445, adrese 
Zvaigžņu iela 11, Ventspils . piedāvājums saņemts pa pastu 29.11.2016, plkst. 10.20.;  
2.GINTS SEGLIŅŠ, id Nr.ATU65339412, Goldenbergstr.16, A-5630, Bad 
Hofgastein. Osterreich, piedāvājums saņemts pa pastu 01.12.2016, plkst.9.28 
8. Piedāvāto transporta līdzekļu cenas: 

1.1.SIA ‘’MOLLER  AUTO VENTSPILS’’, piedāvātā līgumcena: 50330.58(bez 

PVN) 

1.2.GINTS SEGLIŅŠ, piedāvātā līgumcena: 54890.00 (bez PVN) 

9. Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums: Iepirkuma procedūru veic   
izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija), kuru vada komisijas 
priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, kas rīkojās  saskaņā ar  pašvaldības nolikumu un 



sēdes protokolu Nr.11-12,  no 03.06.2013 un iepirkuma komisijas nolikumu  šādā 
sastāvā: 

Iepirkuma komisijas sastāvs   
  

komisijas priekšsēdētājs  Aivars Sokolovskis 
komisijas loceklis Edgars Zvejnieks 
komisijas loceklis Jānis Gulbis 
nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane 

 
10. Komisijas sēžu laiki: 2016. gada 2. decembrī no plkst.13.00 un 8. decembrī no 
14.30 

 11. Noformējuma un pievienoto dokumentu pārbaude  

* Pretendenta dokumentu noformējums atbilst Nolikuma prasībām.  

* Pretendenta pievienotā iepirkuma dokumentācija atbilst Nolikuma prasībām.  

12. Komisija nolemj: Turpināt pretendenta piedāvājumu vērtēšanu.  

13.Tehnisko specifikāciju izvērtējams atklāta konkursam   ‘’Jauna pasažieru 
autobusa iegāde Alsungas novada domes vajadzībām’’ 

Pieteikušies 2 pretendenti: SIA ’’Moller Auto Ventspils’’ un Gints Segliņš IK . 
Pretendenta: 

 SIA ‘’Moller Auto Ventspils’’ piedāvājums – tehniskās specifikācijas atbilst 
konkursā izvirzītām prasībā un ir pievienoti visi nepieciešamie  dokumenti 

Ginta Segliņa  piedāvājums- tehniskās specifikācijas atbilst konkursā izvirzītām 
prasībā un ir pievienoti visi nepieciešamie  dokumenti.  

Piedāvājumu cenas vērtēšana  

N.p .k Pretendenta 
nosaukums 

Transporta 
marka un 
modelis 

Piedāvātā 
līgumcena 
Eur bez 
PVN 

Cenas vērtējums 

1. SIA Moller Auto 
Ventspils 

VW Crafter 
2016 

50330.58  Zemākā cena 
 Atbilst nolikuma 
prasībām 

2. Gints Segliņš VW Crafter 
2016 

54890.00 Nepiedāvā 
zemāko cenu 

     
 

Potenciālais uzvarētājs: SIA Moller Auto Ventspils ‘’ reģistrācijas Nr.41203010445, 
adrese Zvaigžņu iela 11, Ventspils, 

Kvalifikācijas atlases prasību vērtēšana: 

 SIA Moller Auto Ventspils ‘’ reģistrācijas Nr.41203010445 



Potenciālais atklāta konkursa uzvarētāja SIA ‘’ Moller Auto Ventspils ‘ pārbaude 
www/eis.gov.lv mājas lapā  (Nodokļa pārbaude uz piedāvājuma iesniegšanas dienu 
u.c.) un ir iesniedzis visus nolikumā minētos dokumentus. 

Komisija nolemj:  

 Atzīt par atklāta konkursa uzvarētāju un slēgt līgumu ar SIA ‘’Moller Auto 
Ventspils‘’   reģistrācijas Nr.41203010445, adrese Zvaigžņu iela 11, Ventspils. 
‘’Jauna pasažieru autobusa iegāde Alsungas novada domes vajadzībām” par 
līgumcenu Eur 50330.58 ( Bez PVN). 

 Lēmuma pamatojums Pamatojoties uz ’’Publisko iepirkumu likuma’’ atklātu 
konkursu organizēšanas nosacījumiem un Pasūtītāja Nolikuma prasībām. 

Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma līguma 67 pantu ‘’ Iepirkuma līgumu slēdz ne 
agrāk kā nākamajā darbadienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja iepirkumu 
uzraudzības birojā nav šā likuma 83. panta noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par 
iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

Iepirkuma komisijas lēmumu pretendents saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
83.panta otrās daļas 1.punktu var apstrīdēt 10 dienu laikā pēc dienas, kad šis 
paziņojums nosūtīts tai pa faksu, iesniedzot iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā, 
Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010. 

 

komisijas priekšsēdētājs  Aivars Sokolovskis    ____________________________ 

 

 

komisijas loceklis 

 
Edgars Zvejnieks         __________________________ 
 

 

komisijas loceklis 

 
Jānis Gulbis            ___________________________ 
 

nekustamā īpašuma 
speciāliste un sēdes 
protokolētāja 

 

 

Santa Kreičmane ______________________________ 

 

 

 

 

 
 
 


