
Paziņojums par lēmumu 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

panta iepirkumam 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 

Reģ. Nr. 90000070045 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV – 1536 

Iepirkums 

„Dienesta automobiļa noma”  

(Identifikācijas Nr. TM 2012/45) 

 

 

1. Lēmuma pieņemšanas datums: 2012.gada  2. novembris 

 

2. Pretendenta nosaukums un piedāvātā līgumcena:  

 

Nr.p.k. Pretendents, reģ.Nr. Līgumcena LVL  (bez PVN) 

1.  SIA „Auto Īle un Herbst”, 40003154561 11 999,52 

 

3. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: Nav 

4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: 

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc šādas formulas: 
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, kur 

Q – piedāvājuma kopējais punktu skaits – maksimāli 100 punkti; 

K+AK+AO+P – nomas maksas, apdrošināšanas (OCTA un KASKO) prēmiju, 

papildpakalpojumu izmaksu summa 24 mēnešiem (bez PVN) – maksimāli 40 

punkti; 

N – Automobiļa pašreizējais nobraukums – maksimāli 60 punkti; 

K – nomas maksa; 

AK – Apdrošināšanas prēmija (KASKO); 

AO – Apdrošināšanas prēmija (OCTA); 

P= 321 PPP  – papildpakalpojumu izmaksu summa kopā 24 mēnešiem (bez 

PVN); 

(K+AK+AO+P)min – mazākā nomas maksas, apdrošināšanas (OCTA un KASKO) 

prēmiju, papildpakalpojumu izmaksu summa 24 mēnešiem (bez PVN) no visiem 

piedāvājumiem; 

(K+AK+AO+P)a – attiecīgā piedāvājuma nomas maksas, apdrošināšanas (OCTA 

un KASKO) prēmiju, papildpakalpojumu izmaksu summa 24 mēnešiem (bez 

PVN); 

Nmin – mazākais Automobiļa pašreizējais nobraukums no visiem piedāvājumiem;  

Na – attiecīgā piedāvājuma Automobiļa pašreizējais nobraukums. 



Piedāvājums ar mazāko nomas maksas, apdrošināšanas (OCTA un KASKO) 

prēmiju, papildpakalpojumu izmaksu summu 24 mēnešiem (bez PVN) no visiem 

piedāvājumiem saņem 40 punktus. 

Piedāvājums ar mazāko Automobiļa pašreizējo nobraukumu no visiem 

piedāvājumiem saņem 60 punktus. 

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, un 

pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

       SIA „Auto Īle un Herbst”, kuras piedāvājums atbilst visām iepirkuma instrukcijā 

izvirzītajām prasībām un ir vienīgais izskatāmais piedāvājums, atzīts par 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 100 punktus no iespējamajiem 

100 punktiem. 

 

 

 


