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PROTOKOLS 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

 
Iepirkuma 8.2panta kārt ībā 

 „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei” 
Pretendenta vērt ēšana 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JND 2014/6 
 
2014. gada 3.novembrī   Nr.3 

 
SĒDE SASAUKTA:  2014. gada 3.novembrī 
SĒDI SĀK:  2014. gada 3.novembrī plkst.10:15 
SĒDĒ PIEDALĀS IEPIRKUMA KOMISIJAS LOCEK ĻI:  
 Zinta Mielava, Pēteris Baranovskis, Ēriks Strautiņš, Guntis Jubiņš 
UZAICIN ĀTĀS PERSONAS: 
Autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš 
SĒDI PROTOKOL Ē: iepirkumu komisijas sekretārs     Juris Valters 
 
DARBA KĀRTĪBA: 
1. Iepirkumu komisijas sēdes vadītāja ievēlēšana  

     2.§ Pretendentu piedāvājuma noformējuma vērtēšana iepirkuma „Jaunas 
automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  Nr.JND2014/6 

 
3.§ Pretendentu atlases dokumentu vērtēšana iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde 
Jaunpils novada domei”, identifikācijas  Nr.JND2014/6, nolikuma prasībām. 
 
4.§ Pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkuma „Jaunas automašīnas 
piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  Nr.JND2014/6, nolikuma prasībām.  
 
5.§ Pretendentu tehniskā specifikācijas vērtēšana iepirkuma „Jaunas automašīnas 
piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  Nr.JND2014/6, nolikuma prasībām.  
 
6.§  Piedāvājuma ar zemāko cenu noteikšana un lēmuma pieņemšana iepirkuma 
„Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  Nr.JND2014/6 

 
 
 
 
 
 
 



 
1. § 

Pretendentu piedāvājuma noformējuma vērt ēšana  
iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, 

 identifik ācijas  Nr.JND2014/6, nolikuma prasībām 
Ziņo P.Baranovskis  
iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  
Nr.JND2014/6, nolikums tika izsniegts/nosūtīts pa e-pastu (pēc saņemtā pieprasījuma) 
vai iegūts pasūtītāja mājas lapā  - 1(viens)  pretendents. 
iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  
Nr.JND2014/6, tika saņemts - 1(viens) pretendenta piedāvājums. 

 

N.p.k. 
Pretendents (juridiskai personai – 

nosaukums, fiziskai personai – vārds, 
uzvārds), reģ.Nr., adrese 

Iesniegšanas 
datums 

Iesniegšanas 
laiks 

Piedāvājuma 
cena EUR, 
bez PVN 

1. 

SIA „MOLLER AUTO 
VENTSPILS”, 

reģ.Nr.41203010445, 
Zvaigžņu iela 11, Ventspils, LV-3601 

30.10.2014 11:50 23314,05 

 
 
Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstība (atbilst/neatbilst) iepirkuma „Jaunas 
automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  Nr.JND2014/6, 
nolikuma prasībām. 
 

N.p.k. 
Pretendents (juridiskai personai - 

nosaukums, fiziskai personai - vārds, 
uzvārds), reģ.Nr., adrese 

Pretendenta piedāvājuma noformējuma 
atbilstība: atbilst/neatbilst 

1. 

SIA „MOLLER AUTO 
VENTSPILS”, 

reģ.Nr.41203010445, 
Zvaigžņu iela 11, Ventspils, LV-3601 

Atbilst. 

 
1.Iepirkumu komisija NOLEMJ: nākamajā vērtēšanas kārtā vērtēt SIA „MOLLER 
AUTO VENTSPILS” 
 
Pielikumā: Vērtēšanas lapa „Pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstība 
iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  
Nr.JND2014/6, nolikuma prasībām” uz 1(vienas) lapas. 

 
 

2. § 
Pretendentu atlases dokumentu vērt ēšana  

iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”,  
identifik ācijas  Nr.JND2014/6, nolikuma prasībām 

Ziņo P.Baranovskis  
Pretendentu atlases dokumentu atbilstība (atbilst/neatbilst) iepirkuma „Jaunas 
automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  Nr.JND2014/6, 
nolikuma prasībām. 
 

N.p.k. 
Pretendents (juridiskai personai - 

nosaukums, fiziskai personai - vārds, 
uzvārds), reģ.Nr., adrese 

Pretendentu atlases dokumentu atbilstība: 
atbilst/neatbilst 



1. 

SIA „MOLLER AUTO 
VENTSPILS”, 

reģ.Nr.41203010445, 
Zvaigžņu iela 11, Ventspils, LV-3601 

Atbilst. 

 
1.Iepirkumu komisija NOLEMJ: nākamajā vērtēšanas kārtā vērtēt  SIA „MOLLER 
AUTO VENTSPILS ”                                  
Pielikumā: Vērtēšanas lapa „Pretendenta atlases dokumentu atbilstība iepirkuma 
„Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  Nr.JND2014/6, 
nolikuma prasībām”, uz 1(vienas) lapas. 
 
Pretendentu finanšu piedāvājuma dokumentu atbilstība (atbilst/neatbilst) iepirkuma 
„Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  Nr.JND2014/6, 
nolikuma prasībām. 
 

N.p.k. 
Pretendents (juridiskai personai - 

nosaukums, fiziskai personai - vārds, 
uzvārds), reģ.Nr., adrese 

Pretendentu finansu piedāvājuma dokumentu 
atbilstība: atbilst/neatbilst 

1 

SIA „MOLLER AUTO 
VENTSPILS”, 

reģ.Nr.41203010445, 
Zvaigžņu iela 11, Ventspils, LV-3601 

Atbilst. 

 
2. Iepirkumu komisija NOLEMJ:  nākamajā vērtēšanas kārtā vērtēt  SIA „MOLLER 
AUTO VENTSPILS” 
 
Pielikumā: Vērtēšanas lapa „Pretendenta finansu piedāvājuma dokumentu atbilstība 
iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  
Nr.JND2014/6, nolikuma prasībām”, uz 1(vienas) lapas. 
 
 

3. § 
Pretendentu finanšu piedāvājumu vērt ēšana  

iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”,  
identifik ācijas  Nr.JND2014/6, nolikuma prasībām 

Ziņo P.Baranovskis  
 
 

N.p.k. 
Pretendents (juridiskai personai - 

nosaukums, fiziskai personai - vārds, 
uzvārds), reģ.Nr., adrese 

Piedāvājuma 
cena EUR, 
bez PVN 

PVN 21% 
Piedāvājuma 
cena EUR, ar 

PVN 

1. 

SIA „MOLLER AUTO 
VENTSPILS”, 

reģ.Nr.41203010445, 
Zvaigžņu iela 11, Ventspils, LV-3601 

23314,05 4895,95 28210,00 

 
4. § 

Pretendentu tehniskā specifikācijas vērt ēšana 
iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, 

identifik ācijas  Nr.JND2014/6, nolikuma prasībām 
Ziņo P.Baranovskis  
Pretendenta tehniskās specifikācijas atbilstība (atbilst/neatbilst) iepirkuma „Jaunas 
automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  Nr.JND2014/6, 
nolikuma prasībām. 
 



N.p. 
k. 

Pretendents (juridiskai personai - 
nosaukums, fiziskai personai - vārds, 

uzvārds), reģ.Nr., adrese 

Pretendentu tehniskās specifikācijas atbilstība 
nolikuma 3.pielikumam: atbilst/neatbilst 

1. 
SIA „MOLLER AUTO VENTSPILS”, 

reģ.Nr.41203010445, 
Zvaigžņu iela 11, Ventspils, LV-3601 

Atbilst. 
Specifikācijas prasība: dubļu sargi - neatbilst. 

 
Iepirkumu komisija NOLEMJ: nākamajā vērtēšanas kārtā vērtēt  SIA „MOLLER 
AUTO VENTSPILS”                        
 
 Pielikumā: Vērtēšanas lapa „Pretendenta tehniskās specifikācijas piedāvājuma 
atbilstība iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, 
identifikācijas  Nr.JND2014/6, nolikuma prasībām”, uz  2(divām) lapām. 
 

5. § 
Pretendenta piedāvājuma izvērt ēšana un lēmuma pieņemšana 

iepirkuma „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, 
identifik ācijas  Nr.JND2014/6 

Ziņo P.Baranovska  
 
1.Vērtēšanas kritērijs – piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu.  
2. Par uzvarētāju tiek atzīts nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko 
cenu. 
3.Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” un iepirkuma 8.1panta kārtībā „Jaunas 
automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, identifikācijas  Nr.JND2014/6, 
nolikumu, atklāti balsojot ar 4(piecām) balsīm „par” (P.Baranovskis, Z.Mielava, Ē. 
Strautiņš, G.Jubiņš), „pret” nav, „atturas” nav, iepirkumu komisija NOLEMJ:  
                piešķirt tiesības slēgt līgumu ar SIA „MOLLER AUTO VENTSPILS”, 
reģ.Nr.41203010445 , juridiskā adrese: Zvaigžņu iela 11, Ventspils, LV-3601, 
uzvarot iepirkumā „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, 
identifikācijas  Nr.JND2014/6 
 
Pretendentu vērt ēšanas sanāksmes beigu laiks: 2014. gada 3.novembrī plkst.10:40 
 
Iepirkumu komisijas vadītājs                  ___________________P.Baranovskis 
 
Iepirkumu komisijas locekļi                            ___________________Z.Mielava 
 
                                                                       ____________________Ē.Strautiņš 
 
                                                                      ____________________G.Jubiņš 
 
                                                                                                                                               
                                                                        
                               
                                
Iepirkumu komisijas sēdi protokolēja            ____________________ J.Valters 


