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Atklāta konkursa 

 

“Traktora piegāde”   

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/19) 

 

ZIŅOJUMS 
2017.gada 17.novembrī                           Olainē  

 

1. Pasūtītājs  

Nosaukums AS “Olaines ūdens un siltums” 

Reģistrācijas 

numurs 
50003182001 

Adrese Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija  

2. Iepirkums 

Iepirkuma 

nosaukums  
Traktora piegāde 

Iepirkuma IDN AS OŪS 2017/19 

Iepirkuma 

procedūra  
Atklāts konkurss  

Iepirkuma 

priekšmets 

Viena jauna traktora piegāde, saskaņā ar konkursa nolikumu, nolikuma 1.pielikumu 

„Tehniskās specifikācijas” un 6.pielikumu „Līguma projekts”. 

CPV kods 16700000-2 “Traktori”. Traktora piegādes vieta – Olaines pilsētas teritorija 

(konkrētu vietu norāda Pasūtītājs), Olaines novads, Latvija, LV-2114. Traktora 

piegādes termiņš – 2 (divi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

3. Iepirkuma komisija 

Iepirkuma 

komisijas 

izveidošanas 

pamatojums 

Konkursa komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes 

priekšsēdētāja Mārča Mazura 2017.gada 14.marta rīkojumu Nr.66. 

Komisijas sastāvs 

Priekšsēdētājs: 

Viesturs Liepa  - AS “Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis. 

Komisijas locekļi: 

Mārcis Mazurs – AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs; 

Tamāra Levicka – AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktore. 

Iepirkuma 

procedūras 

dokumentu 

sagatavotājs  

Konkursa komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa - AS “Olaines ūdens un siltums” 

valdes loceklis. 

Pieaicinātie 

eksperti  
Eksperti konkursa norisē netika pieaicināti.  

4. Izsludināšana, iesniegšanas termiņš un iesniegtie piedāvājumi  

Iepirkums 

izsludināts  

Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā 

10.10.2017. 

Piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņš  

2017.gada 31.oktobra plkst.15:00 

Piedāvājumu 

atvēršana 
2017.gada 31.oktobra plkst.15:00 

Iesniegto 

piedāvājumu skaits  
1 (viens) 
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Iesniegtie 

piedāvājumi 

Pretendenta nosaukums 
Reģistrācijas 

Nr. 

Piedāvātā 

līgumcena bez 

PVN, EUR 

Cena pēc 

aritmētisko kļūdu 

labošanas bez PVN, 

EUR 

SIA “Agritech” 40103246129 50630.20 Neattiecas 

5. Piedāvājumu izvēles norise  

Piedāvājuma 

izvēles kritērijs  

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā šādus vērtēšanas kritērijus: 

Apzīmējums Vērtēšanas kritērijs Maksimālais punktu 

skaits 

C Preces cena (piedāvātā līgumcena)  80 

I Tehniskās apkopes izmaksas (darbības 

apjomam 2000 motorstundas) 

10 

G Papildus garantijas laiks virs minimālā 

garantijas laika 24 mēneši (neieskaitot 

minimālo garantijas laiku) 

10 

 KOPĀ 100 

Izraudzītais 

pretendents  

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu 

norises kārtība” 4.daļas 229.panta 229.4.punktu un konkursa nolikuma 5.2.2.punktu, 

konkursa komisija nolēma izbeigt atklātu konkursu bez rezultātiem, jo iesniegts 

atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstošs piedāvājums.   

Piedāvājumu 

izvērtēšanas 

kopsavilkums  

1. Veikta SIA “Agritech” piedāvājuma nodrošinājuma atbilstības pārbaude, saskaņā 

ar konkursa nolikuma 1.8.4.punktu, un tas atzīts par atbilstošu (konkursa komisijas 

2017.gada 7.novembra 4.protokola 1.punkts); 

2. Veikta SIA “Agritech” piedāvājuma noformējuma pārbaude, saskaņā ar konkursa 

nolikuma 5.2.punktu, un tas atzīts par neatbilstošu konkursa nolikuma 

piedāvājuma noformējuma prasībām (konkursa komisijas 2017.gada 16.novembra 

5.protokola 1.punkts); 

3. Pieņemts lēmums izbeigt atklātu konkursu bez rezultāta (konkursa komisijas 

2017.gada 16.novembra 5.protokola 1.punkts). 

Apakšuzņēmēji  Nav. 

Noraidītie 

pretendenti  

SIA “Agritech” - piedāvājuma noformējums neatbilst konkursa nolikuma 

piedāvājuma noformējuma prasībām: 

a) Pretendenta pieteikums (nolikuma 3.pielikums, 3.1.pielikums) daļēji atbilst 

nolikumam pievienotajām standarta formām – pretendenta iesniegtajā 

dokumentā “Pretendenta piedāvājums” pēc satura tikai daļēji sniegta 

piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamā informācija; 

b) Piedāvājumam nav pievienotas atsauksmes no traktortehnikas pircējiem 

(nolikuma 4.1.2.1.punkta prasība); 

c) Piedāvājumam nav pievienota vizuālā informācija par piedāvāto preci 

(nolikuma 4.1.3.3.punkta prasība); 

d) Piedāvājumam nav pievienots garantijas nosacījumu apraksts (nolikuma 

4.1.3.4.punkta prasība). 

Nepamatoti lēts 

piedāvājums 
Neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti lētu.  

6. Citas ziņas  

Pamatojums 

iepirkuma 

procedūras 

nepārtraukšanai, ja 

piedāvājumu 

iesniedzis viens 

piegādātājs  

1. Tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām atbilstošus traktorus ražo vairāki 

ražotāji, kā arī tie tiek izplatīti tirgū, tai skaitā Latvijā. Pēc tehnisko specifikāciju 

prasībām piegādātājs var izlemt, kādas markas, klases un kādu traktora modeli 

piedāvāt. Tehniskajās specifikācijās nav ietvertas tādas prasības, kuras var izpildīt 

tikai konkrētais piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu šim konkursam.  

2. Atlases prasības ir samērīgas. Atlases prasībās nav ierobežojošu prasību, lai 

konkursā piedāvājumu varētu iesniegt tikai konkrētais pretendents.  

3. Konkursa norises laikā līdz šim brīdim nav saņemtas ziņas no piegādātājiem par 

konkursa nolikumu vai tajā ietvertām konkurenci ierobežojošām prasībām. Nav 

saņemtas sūdzības par konkursa nolikuma prasībām. 
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Interešu konflikti 

un pasākumi, kas 

veikti to 

novēršanai 

Konkursa norises laikā interešu konflikti netika konstatēti. 

Elektroniskā 

piedāvājumu 

iesniegšana 

Elektroniskā piedāvājumu iesniegšana netika paredzēta, pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 3.punkta 3.apakšpunktu. 

 

Konkursa komisijas priekšsēdētājs   (personas paraksts)    V.Liepa   

 

 

Konkursa  komisijas locekļi:   (personas paraksts)         M.Mazurs 

 

 

(personas paraksts)          T.Levicka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


