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SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” 

IEPIRKUMA KOMISIJA 

Iepirkums „Par lietotas vieglās pasažieru automašīnas piegādi” (LOC 2014/09) 

Sēdes protokols Nr.2 

 

Liepājā, 2014.gada 18.septembrī 

 

Sēdē piedalās 

Komisijas priekšsēdētājs  Gatis GRIEZĪTIS 

Komisijas locekļi:   Eva CIEKURZE 

    Raivo ŠPAKS 

Sēdi protokolē:    Eva CIEKURZE 

 

 Komisijas priekšsēdētājs Gatis GRIEZĪTIS informē, ka SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” ar 

paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 2014.gada 2.septembrī izsludināja iepirkumu „Par 

lietotas vieglās pasažieru automašīnas piegādi” (LOC 2014/09). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 

noteikts 2014.gada 15.septembris plkst.10:00. Līdz noteiktā termiņa beigām saņemts 1 (viens) 

piedāvājums: 

 

Pretendents 
Piedāvājuma 

iesniegšanas laiks 

Piedāvātā cena EUR, 

neskaitot PVN 

1.SIA „AUTO DRAUGI” 

(52103033601) 
15.09.2014.plkst.09:50 12 580.00 

 

 Saskaņā ar iepirkuma „Par lietotas vieglās pasažieru automašīnas piegādi” (LOC 2014/09) 

nolikuma 4.2.1.punktu, Komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu 

atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai, kā arī veic piedāvājuma izvēli. 

 Saskaņā ar iepirkuma „Par lietotas vieglās pasažieru automašīnas piegādi” (LOC 2014/09) 

nolikuma 4.3.1.apakšpunktu komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

 Atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām noformējuma un atlases prasībām, kā arī tehniskajā 

specifikācijā izvirzītajām prasībām, iesniegtajiem piedāvājumiem un piedāvātajām cenām, līguma 

slēgšanas tiesības piešķiramas SIA „AUTO DRAUGI.” (52103033601). 

 Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sestajā un septītajā daļā noteikto, komisija 

pārbaudījusi, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta piektās daļas 1. vai 2.punktā 
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minēto apstākļu dēļ un konstatējusi, ka uz SIA „AUTO DRAUGI.” (52103033601) likumā noteiktie 

izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi. 

 

 Komisija nolemj piešķirt līguma slēgšanas tiesības par lietotas vieglās pasažieru 

automašīnas piegādi SIA „AUTO DRAUGI” (52103033601). 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs  Gatis GRIEZĪTIS 

   

Komisijas locekļi  Eva CIEKURZE 

   

  Raivo ŠPAKS 

 

 


