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Sarunu procedūras 

“Traktora piegāde”   

(iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/27) 

ZIŅOJUMS 
2017.gada 2.janvārī                             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 2017/27 

Iepirkuma 

procedūra  
Sarunu procedūra   

Iepirkuma 

priekšmets 

     Viena jauna traktora piegāde, saskaņā ar sarunu procedūras 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. 

Sarunu procedūras 

izvēles 

pamatojums  

     Sarunu procedūras iepirkuma priekšmetā noteiktā traktora iegādei pasūtītāja 

iepirkumu komisija 2017.gada 10.oktobrī izsludināja atklātu konkursu “Traktora 

piegāde” (iepirkuma IDN: AS OŪS 2017/19). Konkursam piedāvājumu iesniedza 

viens pretendents, kura piedāvājums tika noraidīts kā neatbilstošs atklāta konkursa 

nolikuma prasībām, un konkurss tika izbeigts. 

     Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 7.daļas 1.pantu, LR MK 2017.gada 

28.februāra noteikumu Nr.107 4.daļas 229.panta 229.4.punktu, tika nolemts traktora 

iegādei veikt sarunu procedūru.  

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. Uzaicinātie piegādātāji  

Iespējamie 

pretendenti   

Pirms uzaicinājuma piedalīties sarunu procedūrā nosūtīšanas, veiktas sarunas ar 

traktoru piegādātājiem un saņemti informatīvie piedāvājumi no iespējamiem 

pretendentiem: 

NORAKSTS 
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- SIA “Dotnuva Baltic”; 

- SIA “Agrimatco Latvia”; 

- SIA “Dojus Latvija”; 

- SIA “Konekesko Latvija”; 

- SIA “Valtek”. 

Uzaicinātie 

piegādātāji   

Piegādātāji, kuru piedāvātie traktori visvairāk atbilst pasūtītāja vajadzībām, 

finansiālajām iespējām un tehniskajām prasībām, kas noteiktas sarunu procedūras 

nolikuma tehniskajās specifikācijās: 

1) SIA “Agritech”; 

2) SIA “Konekesko”; 

3) SIA “Valtek”. 

Nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu sarunu procedūrai. 

Saņemto 

piedāvājumu 

skaits  

3 (trīs) 

Saņemtie  

piedāvājumi 

Pretendenta 

nosaukums 

Reģistrācijas 

Nr. 

Piedāvātā 

līgumcena 

bez PVN, 

EUR 

Papildus 

garantijas 

laiks 

Tehniskās 

apkopes 

izmaksas 

2000 

motorstundām 

SIA “Konekesko” 40003450717 54000,- 12 2433.24 

SIA “Valtek” 43603020413 50500,- 18 2100.00 

SIA “Agritech”  40103246129 50620,- 18 3147.16 

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 

Piedāvājuma saimnieciskais izdevīgums tiek aprēķināts šādi: 

 

𝑉 =
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶
 𝑥 80 + 

𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼
 𝑥 10 +

𝐺

𝐺𝑚𝑎𝑥
 𝑥 10 

kur, 

V = piedāvājuma gala vērtējums, punkti 

Cmin = zemākā piedāvātā preces līgumcena, Euro  

C = vērtējamā pretendenta piedāvātā līgumcena, Euro 

Imin = zemākās tehniskās apkopes izmaksas darbības apjomam 2000 

motorstundas, Euro 

I = pretendenta piedāvātās tehnikās apkopes izmaksas darbības apjomam 2000 

motorstundas, Euro  

G = pretendenta piedāvātais papildus garantijas laiks mēnešos (virs minimālā 

garantijas laika 24 mēneši), mēneši 

Gmax = lielākais piedāvātais papildus garantijas laiks mēnešos (virs minimālā 

garantijas laika 24 mēneši), mēneši 

Izraudzītais 

pretendents  

    Sarunu procedūras komisija atzina par uzvarējušu sarunu procedūrā un piešķīra 

līguma slēgšanas tiesības SIA “Valtek”, reģistrācijas numurs 43603020413, adrese 

“Jaunbērzi”, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042, kura piedāvājums tika atzīts 

par saimnieciski visizdevīgāko un ir ar piedāvāto līgumcenu EUR 50500.00 

(piecdesmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez PVN. 

Uzvārējušā pretendenta piedāvājums atbilst visām sarunu procedūras nolikuma 

prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar iegūto punktu skaitu 100. 

Pretendenta kvalifikācija atbilst sarunu procedūras nolikuma prasībām. Uz pretendentu 

nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta 1.daļas izslēgšanas nosacījumi.  
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Apakšuzņēmēji  Uzvārējušais pretendents līguma izpildē nav paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus.  

Noraidītie 

pretendenti  
Nav. 

Nepamatoti lēts 

piedāvājums 
Neviens piedāvājums netika atzīts par nepamatoti lētu.  

6. Citas ziņas  

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  

 


