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ZIŅOJUMS 

 

Rīgā, 22.03.2016. 

 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (turpmāk tekstā – LU RMK), 

Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV-1079, Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta kārtībā veica 

iepirkumu „Vieglā automobiļa operatīvais līzings (noma) ar izpirkuma tiesībām” (turpmāk 

tekstā – Iepirkums). Identifikācijas Nr. LU RMK 2016/2. 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 

2016. gada 11. martā. 

LU RMK nodibināta pastāvīga iepirkumu komisija (04.03.2014. rīkojums Nr.01-4/11) 

 

Komisijas priekšsēdētāja: Direktores vietniece R. Bogdanova 

Komisijas locekļi: Galvenā grāmatvede G. Medjāne 

 Administratīvi saimnieciskās daļas  

vadītāja vietniece 

D. Retiķe 

11.03.2016. Iepirkumu komisijas sēdē pieņemts lēmums uzsākt Iepirkumu, piešķirt 

tam identifikācijas numuru LU RMK 2016/2 un apstiprināt Iepirkuma nolikumu. 

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendentam bija jāiesniedz piedāvājums, kas satur 

šādus atlases dokumentus: pieteikums dalībai iepirkumā; pilnvara gadījumā, ja kādu no 

pretendenta piedāvājumā ietvertiem dokumentiem paraksta persona uz pilnvaras pamata; 

attiecīgo transportlīdzekļu ražotāja vai izplatītāja parakstīts dokumenta oriģināls vai kopija, 

kas apliecina, ka pretendentam ir spēkā esošas tiesības pārdot ražotāja produkciju un 

uzņemties garantijas saistības; dokumenti, kas apliecina, ka pretendenta rīcībā ir vismaz viena 

piedāvātā autotransporta ražotāja atzīta tehniskās apkopes (servisa) pakalpojumu sniegšanas 

vieta, kurā iespējams nodrošināt transportlīdzekļa tehnisko apkopi un garantijas remontu; 

Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai citas ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegta 

transportlīdzekļu tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības kopija vai citi dokumenti, kas 

apliecina pretendenta tiesības nodarboties ar autotransporta tirdzniecību atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām; tehniskais piedāvājums; finanšu piedāvājums; automobiļa tipa atbilstības 

novērtējums. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko kopējo līgumcenu, kurš 

atbilst visām nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

Piedāvājumi pretendentiem bija jāiesniedz līdz 2016. gada 22. martam plkst. 10:00 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā, Hipokrāta ielā 1, Rīgā, LV – 1079, 3.stāvā 

344.kabinetā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.  

 

 

 

 

 

mailto:koledza@rmkoledza.lv


Nolikumā norādītajā termiņā piedāvājumu iesniedza: 

 

Piedāvājums tika atvērts Iepirkumu komisijas sēdē 2016.gada 22. martā, Rīgā, 

Hipokrāta ielā 1. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisijas izvērtēja piedāvājuma noformējuma 

un atlases dokumentu  atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām un konstatēja, ka piedāvājuma 

atlases dokumenti atbilst nolikuma prasībām. 

Komisija pārliecinās,  ka pretendentam SIA "Moller Auto" saskaņā ar Valsts 

ieņēmumu dienesta izziņu Nr. 31447 nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kas 

kopsummā pārsniedz 150.00 euro. Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datiem pretendentam SIA 

"Moller Auto" nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, tas netiek likvidēts. 

Nolikuma prasībām atbilstošs un ar zemāko piedāvāto līgumcenu ir SIA "Moller Auto" 

piedāvājums. Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par uzvarētāju iepirkumā atzīt SIA "Moller 

Auto" un nolēma slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "Moller Auto"  par līgumcenu  33 617.75 

EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro, 75 centi) bez PVN. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja      R. Bogdanova  

 

Pretendents Reģ. Nr. Juridiskā adrese 

Piedāvātā cena,  

EUR bez PVN 

SIA "Moller Auto" 40103847187 

Rīga, Krasta iela 54, LV-

1003 33 617.75 


