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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā   
Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā „Vienas mazlietotas traktortehnikas 

piekabes piegāde”  

Pasūtītājs 
Rucavas  novada dome, 
 reģ. Nr. 90000059230, adrese - ’’Pagastmāja’’,  
Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas  novads, LV-3477    

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2016/07 

Iepirkuma veikšanas kārtība 
Sarunu procedūra Publisko iepirkumu likuma 8². panta 
kārtībā, ņemot vērā sešpadsmitās daļas 4.punkta 
nosacījumus. 

Līguma priekšmets 

Vienas mazlietotas traktortehnikas piekabes piegāde Rucavas 
novada pašvaldības vajadzībām atbilstoši Nolikuma un 
Tehniskā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums)  noteiktajām 
prasībām. 

Līguma izpildes termiņš 
Piegādātājs piegādā un nodod Piekabi Pasūtītājam ne vēlāk  
kā 10 darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas 
dienas. 

CPV kodi  
34200000-9 Transportlīdzekļu virsbūves, piekabes vai 
puspiekabes. 

Sarunu procedūras uzsākšanas 
pamatojums 

Saistībā ar  iepriekš veikto iepirkumu Publisko iepirkumu 
likuma 8². panta kārtībā „Vienas mazlietotas traktortehnikas 
piekabes piegāde” ar iepirkuma identifikācijas Nr. 
RND/2016/05, netika iesniegts neviens piedāvājums. Līdz ar 
to, tika nolemts, ka Pasūtītājs var uzsākt sarunas ar 
piegādātāju par piekabes piegādi, atbilstoši Publisko 
iepirkumu likuma  8². panta  kārtībai, ievērojot sešpadsmitās 
daļas 4.punkta nosacījumus. 25.08.2016. tika pieņemts 
lēmums par iepirkuma, Sarunu procedūra Publisko iepirkumu 
likuma 8². panta kārtībā „Vienas mazlietotas traktortehnikas 
piekabes piegāde” uzsākšanu. 

Sarunu procedūras piemērošana, nepublicējot paziņojumu 
par līgumu Publisko iepirkuma likuma 8.² panta kārtībā 
nepieciešama, lai uzsākt sarunas ar piegādātāju par piekabes 
piegādi. Pasūtītājs ir apzinājis piegādātāju ar kuru rīkot 
sarunas par līguma noteikumiem. 

Iepirkumu komisijas izveidošanas 
pamatojums 

Iepirkumu komisija - apstiprināta Rucavas novada domes 
sēdē protokols Nr.8 - 5.punkts no 22.03.2010 un protokols 
Nr.18 - 6.punkts no 22.09.2011, ar izmaiņām sastāvā 
protokols Nr.7 - 4.punkts no 26.04.2012, ar izmaiņām sastāvā 
28.03.2013 protokols Nr.5. – 5.punkts, ar izmaiņām sastāvā 
04.07.2013 protokols Nr.14. – 6.punkts, ar izmaiņām sastāvā 
04.07.2013 protokols Nr.14. – 7.punkts, ar izmaiņām sastāvā 
27.03.2014 protokols Nr.8. – 8.punkts, ar izmaiņām sastāvā 
22.05.2014 protokols Nr.12. – 5.punkts, ar izmaiņām sastāvā  
27.06.2014 protokols Nr.15 – 15.punkts, ar izmaiņām sastāvā  
14.01.2015 protokols Nr.1 – 299.punkts. 
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Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētāja -  Ināra Reine 
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks -  Jānis Vidējais 
                                   Komisijas locekļi -  Edgars Riežnieks, 
                                                                    Tamāra Linde, 
                                                                    Jānis Gunars Līcis  

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums 
un laiks 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas  novads, LV-
3477 
līdz 2016.gada 26.augustā, plkst.10:00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums 
un laiks 
 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas  novads, LV-
3477 
 2016.gada 26.augustā, plkst.10:00 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar 
pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

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

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 
vērtēšanas kārtība   

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst 
nolikuma un tā pielikumu prasībām un nav atzīts par 
nepamatoti lētu. 

Iepirkumu komisijas lēmums 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.² panta devīto daļu, slēgt līgumu ar SIA“EKKO”, vienotais 
reģistrācijas Nr.45403011473, par līgumcenu  bez PVN  6700,00 EUR, par vienas mazlietotas 
traktortehnikas piekabes POL-MOT WARFAMA T-083 piegādi. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 
pieņemšanas datums 

26.08.2016. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 2016.gada 30.augustā 
 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja       /parakts/                          I.Reine 
 
Ziņojumu sagatavoja                              /parakts/                             B.Millere 
 

 


