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IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

(Sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.187 „Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 

21.punktu 

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums 
adrese: 

Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” 
Pērses iela 8, Rīga, LV-1011 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: AS”PV”2022/52 

3. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss 

4. Iepirkuma līguma priekšmets: Dīzeļdegvielas piegāde vilcienu vilcei 

5. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu 
uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

14.09.2022. un 11.09.2022. 

6. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas 
pamatojums: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji:  
 
Pieaicinātie eksperti: 

Iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar 
AS „Pasažieru vilciens” valdes 
priekšsēdētāja R. J. Griguļa 2022.gada 
9.augusta rīkojumu Nr. 165-2022, šādā 
sastāvā: 
komisijas priekšsēdētājs: Māris Paipa, 
Administratīvo lietu departamenta 
vadītājs; 
komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 
Fjodors Mihailovs, Tehniskā 
departamenta vadītājs; 
komisijas locekļi: Emīls Edulfs, Resursu 
uzskaites nodaļas vadītājs; 
Valentīns Betlers, Tehniskās daļas 
vadītājs; 
Aldis Ezeriņš, Iepirkumu daļas vadītājs; 
Krista Bāliņa, Juridiskās daļas juriste; 
komisijas sekretāre: Vineta Rūsiņa, 
Iepirkumu daļas vadošā iepirkumu 
speciāliste. 
 
 
Iepirkuma komisija. 
 
Nav. 

7. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 
 
Pamatojums termiņa saīsinājumam (tai skaitā 
steidzamībai atbilstoši Noteikumu 5.punktam), ja 
tāds veikts: 

24.10.2022. plkst.09.00. 
 
 
Termiņš netika saīsināts. 

8. To piegādātāju nosaukumi, kuri ir iesnieguši 
piedāvājumus: 
 
Piedāvātā cena vai izmaksas: 

Nav iesniegti piedāvājumi 

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta: 
 
Datums un laiks: 

EIS e-konkursu apakšsistēma 
 
24.10.2022. plkst.09.00. 

10. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, 
kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma līguma 
slēgšanas tiesības: 
 
Piedāvātā līgumcena: 
 
Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un 
pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

Nav iesniegti piedāvājumi. 
 

11. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma Nav apakšuzņēmēju. 
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vai vispārīgās vienošanās daļu, kuru izraudzītais 
pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā 
arī apakšuzņēmēju nosaukumi: 

12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto 
pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras 
dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu: 

Nav noraidītu pretendentu, nav iesniegti 
piedāvājumi 

13. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs, - 
pamatojums ka izvirzītās pretendentu atlases 
prasības ir objektīvas un samērīgas (saskaņā ar 
Noteikumu 19.punktu): 

Nav iesniegti piedāvājumi. 

14. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija 
pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma 
procedūru: 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 187 “Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkuma procedūru un metu 
konkursu norises kārtība” 233.punkta 
233.1.apakšpunktu iepirkuma procedūra 
tika izbeigta, jo nav iesniegti piedāvājumi. 

15. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja 
iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par 
nepamatoti lētu: 

Nav iesniegti piedāvājumi. 

16. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska 
piedāvājumu iesniegšana, ja sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam ir pienākums piedāvājumu 
saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas 
sistēmas: 

Tika paredzēta elektroniska piedāvājumu 
iesniegšana. 

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

Nav konstatēti interešu konflikti. 

 

 

Rīgā, 2022.gada 27. oktobrī. 

 

Sagatavoja: 

Iepirkuma komisijas sekretāre V.Rūsiņa 

 


