
Ziņojums par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma daļās Nr. 9 
iepirkumam “Transporta pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Mūzikas, mākslas 

un dizaina vidusskola” vajadzībām”  

Pasūtītājs
PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 
Reģistrācijas Nr. 90010944679 
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV - 3401

Iepirkuma identifikācijas 
numurs LMMDV 2018/5

Iepirkuma veikšanas kārtība Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem

Līguma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir transporta pakalpojumi neregulāriem 
pasažieru un kravu pārvadājumiem PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskolas vajadzībām atbilstoši tehniskās specifikācijas 
prasībām.

Iepirkumam ir 9 (deviņas) iepirkuma daļas

Iepirkuma daļa Nr.1 “Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem 
Latvijas Republikas teritorijā (autobuss ar vietu skaitu 7-9)”

Iepirkuma daļa Nr.2 “Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem 
Latvijas Republikas teritorijā (autobuss ar vietu skaitu 16-20)”

Iepirkuma daļa Nr.3 “Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem 
Latvijas Republikas teritorijā (autobuss ar vietu skaitu 26-35)”

Iepirkuma daļa Nr.4 “Transporta pakalpojumi neregulāriem pasažieru pārvadājumiem 
Latvijas Republikas teritorijā (autobuss ar vietu skaitu 49-57)”

Iepirkuma daļa Nr.5 “Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskiem pasažieru 
pārvadājumiem” (autobuss ar vietu skaitu 7-9)”

Iepirkuma daļa Nr.6 “Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskiem pasažieru 
pārvadājumiem” (autobuss ar vietu skaitu 16-20)”

Iepirkuma daļa Nr.7 “Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskiem pasažieru 
pārvadājumiem” (autobuss ar vietu skaitu 26-35)”

Iepirkuma daļa Nr.8 “Transporta pakalpojumi neregulāriem starptautiskiem pasažieru 
pārvadājumiem” (autobuss ar vietu skaitu 49-57)”

Iepirkuma daļa Nr.9  “Kravu transporta pakalpojumi”

Līguma izpildes termiņš

Līgums tiek slēgts par nepieciešamo transporta pakalpojumu 
nodrošināšanu 24 (divdesmit četrus) mēnešu periodā (pēc 
nepieciešamības saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu) no līguma 
slēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad kopējā līgumcena visās 
iepirkuma daļās kopā sasniedz EUR 41 999,00 (četrdesmit vienu 
tūkstoti deviņi simti deviņdesmit deviņus euro) bez PVN 
atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

CPV kods
60170000-0        Pasažieru transportlīdzekļu ar šoferi noma 
60180000-3     Kravas transportlīdzekļu ar šoferi noma

Paziņojums par plānoto līgumu 
publicēts www.iub.gov.lv 18.07.2018.
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Iepirkumu komisijas 
izveidošanas pamatojums

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas”  direktores    
rīkojums Nr.1-10/29; 01.02.2018.   

Iepirkumu komisijas sastāvs

Ivars Pilips - Matisons 
Iveta Vīksne 
Māris Kūlis 
Ilzīte Kontaute

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības

Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, 
tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus.

Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei.

Ja pretendents iesniedz piedāvājumu uz 1. un/vai 2. un/vai 3.un/vai 4. iepirkuma daļu, pretendentam 
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām) ir pieredze transporta pakalpojumu sniegšanā – tas nodrošinājis vismaz 6 (sešus) autotransporta 
pakalpojumus ar šoferi pasažieru grupu braucienos Latvijas Republikas teritorijā, katrs brauciens vismaz 
100 (viens simts)  km.

 Ja pretendents iesniedz piedāvājumu uz 5. un/vai 6. un/vai 7.un/vai 8. iepirkuma daļu, pretendentam 
iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām) ir pieredze transporta pakalpojumu sniegšanā – tas nodrošinājis vismaz 6 (sešus) starptautiskus 
autotransporta pakalpojumus ar šoferi pasažieru grupu braucienos, katrs brauciens vismaz 800 (astoņi simti)  
km.

 Ja pretendents iesniedz piedāvājumu uz 9.iepirkuma daļu pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā 
(2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze vismaz 2 
(divu) kravas transporta pakalpojumu sniegšanā.

Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto 
darba daļu veikšanai.

Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšanas kārtība

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības 
katrā iepirkuma daļā atsevišķi saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot 
vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. 
Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, 
nav atzīts par nepamatoti lētu.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV – 3401 
30.07. 2018. plkst. 12.00

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV – 3401 
30.07. 2018. plkst. 12.00

Iepirkuma daļa Nr. 9  “Kravu transporta pakalpojumi”

Pretendentu saraksts 
reģistrācijas Nr.

Piedāvātās kopējās līgumcenas EUR, bez PVN

SIA “WIPAUTO” 42103038289   10,00 EUR/h  
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Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                 Ivars Pilips - Matisons 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas” saimnieciskās struktūrvienības vadītāja Ilzīte 
Kontaute 26532450;  Ilze.kontaute@lmmdv.edu.lv  

 Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9. panta desmitās daļas 2.punktā  noteikto, Komisija lūdz  
SIA “WIPAUTO” (42103038289), lai apliecinātu, ka tā piesaistītam apakšuzņēmējam IK 
“ARSU” (42102037055) iepirkuma daļā Nr. 9  “Kravu transporta pakalpojumi”,  dienā, kad 
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, (14.08.2018.) 
nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, iesniegt: 
• apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai 

Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai, dienā, kad pieņemts 
lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, (14.08.2018) nebija 
attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu; 

vai arī 
• līdz dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, (14.08.2018) Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas 
izdota   lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai citus 
objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību; 

• pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu. 

Noteiktajā termiņā SIA “WIPAUTO” (42103038289), dokumentus neiesniedza.  Ņemot vērā 
iepriekš minēto  uz SIA “WIPAUTO” (42103038289), ir attiecināms Publisko iepirkumu likuma 
9.panta astotās daļas 2.  punktā noteiktie izslēgšanas noteikumi.   
  
 

Iepirkumu komisijas lēmums

Iepirkumu komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, nolemj izbeigt 
iepirkumu  iepirkuma daļā Nr 9  bez rezultāta.

Iepirkumu komisijas lēmuma  
pieņemšanas datums    31.08.2018.

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks    Liepāja, 2018.gada 31.augustā
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