
AS "Sadales tīkls" (reģ. 40003857687) 
Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu 

"Transporta pakalpojums Loģistikas centram" 
identifikācijas Nr. ST 2021/11  

ZIŅOJUMS 
Rīgā 

 
1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, 

iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī iepirkuma līguma vai vispārīgās 
vienošanās priekšmets: 
AS "Sadales tīkls", Šmerļa iela 1, Rīga (LATVIJA), LV-1160. 
Iepirkuma identifikācijas numurs: Id.Nr.IPR-65774, LR Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
publicēts ar Id. Nr. ST 2021/11. 
Iepirkuma procedūras veids: Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu. 
Iepirkuma procedūras izvēles pamatojums: saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likuma 13.panta sestajā daļā noteikto. 
Vispārīgās vienošanās priekšmets: transporta pakalpojuma nodrošināšana AS "Sadales tīkls" Loģistikas 
centram. 
 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja tāds ir 
izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu uzraudzības biroja 
tīmekļvietnē:  
Paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī- 26.04.2021. 
Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā- 23.04.2021. 
 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu 
sagatavotāji: 
Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz 15.03.2021. rīkojumu Nr.70, sastāvs/iepirkuma 
procedūras dokumentu sagatavotāji: I.Iļjenko, L.Stīpniece, I.Ķēniņa-Brūkle, A.Kaluga, G.Čače, 
A.Kubliņš. Dalība tehniskās dokumentācijas sagatavošanā- E.Veiss. 
 

4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 24.05.2021. plkst. 11.00. 
Sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.07.2021. plkst. 11.00. 
 

5. To piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu nosaukumi, 
kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas: 
 

Piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi: 
 1.iepirkuma daļa "Paletizētu un gabarītkravu pārvadāšanas pakalpojums": SIA "DSV 

Latvia" un  SIA "Ardos"; 
 2. iepirkuma daļa "Sīkpreču pārvadāšanas pakalpojums": SIA "DSV Latvia".  

 

Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas EUR bez PVN: 
1. iepirkuma daļa "Paletizētu un gabarītkravu pārvadāšanas pakalpojums" 

Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena 
SIA "DSV Latvia"  17 554 
SIA "Ardos"  20 415 
2. iepirkuma daļa "Sīkpreču pārvadāšanas pakalpojums" 

Pretendenta nosaukums Piedāvātā cena 
SIA "DSV Latvia" 1 330 
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6. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu nosaukumus un to 
izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: nav 
attiecināms. 

 
7. Piedāvājumu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto pretendentu nosaukumus un to 

izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: nav 
attiecināms. 

 
8. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

Pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Elektronisko iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv), 
24.05.2021. plkst.11.01. 
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Elektronisko iepirkumu sistēma (www.eis.gov.lv), 
06.07.2021. plkst. 11.00. 
 

9. Sarunu posmi un to rezultāti: 
1.posms (kandidātu atlases posms): Abi kandidāti atzīti par atbilstošiem nolikumā izvirzītajām 
prasībām, nolemts uzaicināt piedalīties 2.posmā kvalificētos kandidātus. 
Izvirzītās kandidātu atlases ir objektīvas un samērīgas, jo attiecībā uz kandidātu tika noteikta tikai 
prasība, ka katram ir autotransporta direkcijas izsniegta speciālā atļauja (licence) kravas 
komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem, kas izriet no Ministru kabineta noteikumiem Nr. 339 
"Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem 
autotransporta līdzekļiem", kas dod tiesības pārvadātājam veikt kravas komercpārvadājumus ar 
automobiļiem un izslēgšanas nosacījumi. 
Saskaņā ar komisijas veikto izpēti, tehniskajām prasībām atbilstošu nepieciešamo pakalpojumu veic 
ierobežots skaits piegādātāju. Saskaņā ar piegādātāju sniegto informāciju, piedāvājumu neiesniegšanas 
iemesli nav attiecināmi uz izvirzītajām atlases prasībām (minēti citi iemesli, piemēram uzņēmums veic 
pamatā starptautiskos pārvadājumus vai veic cita veida pārvadājumus (šķelda, malka, zeme u.c.), nebija 
tehnisku iespēju (pietiekami daudz brīvu tehnikas vienību) u.c.). 
Līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām netika saņemti iebildumi par izvirzītajām kandidātu 
atlases prasībām. 
2.posms (piedāvājumu izvērtēšana un sarunas): abās iepirkuma daļās pretendenti atzīti par 
atbilstošiem, saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju katrā iepirkuma daļā piešķirtas līguma (vispārīgās 
vienošanās) slēgšanas tiesības, kā arī 1.iepirkuma daļā piešķirtas rezerves līguma (vispārīgās vienošanās) 
slēgšanas tiesības, pamatojoties uz sākotnēji iesniegtajiem piedāvājumiem. 

 
10. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums 
piedāvājuma izvēlei: 
Detalizēti izskatot iesniegto pieteikumu/piedāvājumu, iepirkuma komisija secināja, ka SIA "DSV 
Latvia" un SIA "Ardos" - iesniegtie pieteikumi/piedāvājumi ir atbilstoši nolikumā izvirzītajām prasībām. 
Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Piedāvājuma vērtējamā 
cena ir pakalpojuma cena par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, ņemot vērā nolikuma pielikumā Nr.4 norādītos 
pakalpojuma 1 (viena) mēneša aptuvenos apjomus. Par uzvarētāju katrā daļā atzīts atbilstošs 
piedāvājums ar viszemāko piedāvājuma kopējo summu (vērtējamo cenu).  
Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 1.iepirkuma daļā ir iesniegusi: SIA "DSV Latvia". 
Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu 2.iepirkuma daļā ir iesniegusi: SIA "DSV Latvia". 
Atbilstoši sarunu procedūras nolikuma 18.13.punktam iepirkuma komisija noteica nākamo saimnieciski 
visizdevīgāko piedāvājuma iesniedzēju 1.iepirkuma  daļā (SIA "Ardos"), ar kuru Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs slēgs rezerves līgumu. 
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Daļas Nr. Daļas nosaukums Uzvarētājs Līgumcena Rezerves līgums 
1. Paletizētu un gabarītkravu 

pārvadāšanas pakalpojums 
SIA "DSV Latvia" 421 296.00 SIA "Ardos" 

2. Sīkpreču pārvadāšanas pakalpojums SIA "DSV Latvia" 31 920.00 - 
KOPĀ: 453 216.00 - 

 
11. Informācija, ja tā ir zināma, par to vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais piegādātājs 

plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi: 
SIA "BAMAKO", SIA "Risan", SIA "GA Logistics", SIA "LARENT", SIA "A.S. Trans Serviss", 
Rožupes pagasta zemnieku saimniecība "JAUNSILIŅI", SIA "Trans SN", SIA "Zvaigznītes LV", AS 
"A-BANDERS", SIA "PEKAUSIS", SIA "KVINTA CARGO", SIA "NORDIS", SIA "LV un D", SIA 
"FG Auto" un SIA "ALEXTRANS" plāno piesaistīt pārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanai. 
 

12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par katru iepirkuma 
procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu: nav attiecināms. 
 

13. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma 
procedūru: nav attiecināms. 
 

14. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 
nepamatoti lētu: nav attiecināms. 

 
15. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saņemšanai 
izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: nav attiecināms. 

 
16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav konstatēti interešu 

konflikti. 


