
Iepirkuma procedūras "Universālais brigādes traktors"  

ST 2020/4 (Id.Nr.IPR-62726) ziņojums 

Sagatavots saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 45.pantu un 

28.03.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.187. 

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas 

numurs, iepirkuma procedūras veids, līguma priekšmets: 

1.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums: Akciju sabiedrība "Sadales tīkls". 

1.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Šmerļa iela 1, Rīga, Latvija, LV-1160. 

1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: IPR-62726. 

1.4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

1.5. Līguma priekšmets: jaunu (preču izlaiduma gads: sākot no 2019.gada) un nelietotu 

universālo traktoru (CPV kods: 16700000-2) piegāde AS "Sadales tīkls". 

 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

2.1. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē 

2020.gada 29.februārī; 

2.2. Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2020.gada 

2.martā. 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:  

3.1. Iepirkuma komisijas sastāvs: Mārtiņš Leimanis, Kaspars Heisters, Gints Čače, 

Normunds Ņērbulis, Kristaps Tukišs. 

3.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 2020.gada 3.februāra Rīkojums 

Nr.30 "Par komisijas izveidošanu iepirkuma procedūrai par universālo brigāžu 

traktoru iegādi  (Id.Nr.IPR-62726)".  

3.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: iepirkuma komisijas locekļi. 

 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  
4.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2020.gada 2.aprīļa plkst.11:00. 

 

5. Piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas:  

Pretendentu norādītās piedāvājumu cenas Elektroniskajā iepirkumu sistēmā: 

Pretendents 

Piedāvājuma cena 10 gab. 

universālajiem brigādes traktoriem, 

EUR bez PVN 

SIA "Agritech" 1 650 000.00 EUR 

SIA "Avesco" 1 598 730.00 EUR 

 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: piedāvājumi atvērti Elektronisko 

iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv), 2020.gada 2.aprīlī, pēc 

piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa. 

 

7. Pretendentu nosaukumi, kuriem piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 

piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums 

piedāvājuma izvēlei: 

7.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirtas saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma iesniedzējam: SIA "Avesco" par kopējo summu līdz 1 598 730.00 EUR 

EUR bez PVN. 

7.2. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums (piešķirtie punkti): 

http://www.eis.gov.lv/
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Nr. 
Kritērija nosaukums / aprēķināšanas 

kārtība 

MAX 

punktu 

skaits 

Piešķirtie punkti 

SIA "Agritech" SIA "Avesco" 

1 
Kopējā Preču cena, EUR bez PVN - 1 650 000.00 1 598 730.00 

Punkti par Preču cenu 90 87.20 90.00 

2 Punkti par traktortehnikas dzinēja jaudu 10 9.88 10.00 

3 Punkti KOPĀ 100 97.08 100.00 

 

7.3. Pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas 

saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš noteikts, ņemot vērā kopējo Preču 

cenu (maksimālais punktu skaits 90) un traktortehnikas dzinēja jaudu (maksimālais 

punktu skaits 10). Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts un līguma 

slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piedāvājumam ar vislielāko kopējo punktu skaitu. 

 

8. Pamatojums iepirkuma priekšmeta daļas izbeigšanai vai pārtraukšanai: nav 

attiecināms. 

 

9. Pamatojums lēmumam par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu 

piedāvājumu: nav attiecināms. 

 

10. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav. 

 

  


