
 

 

 

Iepirkumu komisijas paziņojums par lēmumu 
 

Jaunas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības aģentūrai ,,Višķi” 

iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2018/1” 

 

2018.gada 28.maijā 

Višķos                                                                                   

1. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU: 

Pasūtītājs Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “Višķi”,  

Juridiskā adrese: Skolas iela17, Daugavpils novads, LV-5481 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90002044615 

Iepirkuma identifikācijas numurs PA Višķi 2018/1 

Iepirkuma CPV kods 34110000-1 Vieglie automobiļi  

Iepirkuma nosaukums Jaunas vieglās automašīnas iegāde pašvaldības aģentūrai 

,,Višķi”, iepirkuma identifikācijas Nr. PA Višķi 2018/1 

Iepirkuma priekšmets Iepirkums nav sadalīts daļās. 

Iepirkuma priekšmets: Jaunas septiņvietīgas vieglās automašīnas 

iegāde pašvaldības aģentūrai ,,Višķi” 

Iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā organizēts iepirkums 

Iepirkumu komisija Komisija izveidota ar Višķu pagasta pārvaldes  vadītāja 13.06.2016. 

rīkojumu Nr.91P  

Paziņojums par plānoto līgumu 

publicēts Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājaslapā 

11.05.2018. 

 

Piedāvājuma iesniegšanas 

termiņš   

24.05.2018. plkst.10.00 

Piedāvājumu atvēršanas laiks Piedāvājumi atvērti 24.05.2018. plkst.10.00. 

2. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTIEM UN PIEDĀVĀTĀS LĪGUMCENAS: 

Piedāvājumu iesniegusi : 

- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TEHAUTO LATGALE”, reģ.nr.41503027578, piedāvājuma 

cena 11809.92 EUR bez PVN 

-noraidīto pretendentu nav 

3. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS: 

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kurš noteikts, ņemot vērā 

piedāvājuma cenu un kurš atbilst normatīvo aktu un iepirkuma nolikuma prasībām. Par saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.   

 

 

4. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU: 

Iepirkumu komisija nolemj: piešķirt līguma slēgšanas tiesības  Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “TEHAUTO LATGALE”, reģ.nr.41503027578, piedāvājuma cena 11809.92 EUR bez 

PVN. Piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir saimnieciski izdevīgs un atbilstošs 

pieejamiem finanšu resursiem. 



Lēmuma pieņemšanas datums: 24.05.2018. 

 

5. INFORMĀCIJA PAR KOMISIJAS LĒMUMA APSTRĪDĒŠANU: 

      Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 23. daļu pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu 

iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkuma likuma 9. panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas 

tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto iepirkuma komisijas 

lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no 

lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā 

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                 ( paraksts )            K.Putniņš 

 

 


