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Cenu aptaujas  

(identifikācijas Nr. VN 2022/1CA) 

SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" 

transportlīdzekļu globālās pozicionēšanas sistēmas Iekārtu uzstādīšana un noma 
identifikācijas Nr. VN 2022/1CA  

 

2022.gada 9.martā 

ZIŅOJUMS 

  Pasūtītājs: 

Nosaukums: SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 

Reģistrācijas Nr.: 44103022271 

Adrese: Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 

Tālrunis/Fakss: 64207300 

Iepirkuma identifikācijas Nr.VN 2022/1CA 

Iepirkuma procedūra – Cenu aptauja 

 

Līguma priekšmets – SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" transportlīdzekļu globālās 

pozicionēšanas sistēmas Iekārtu uzstādīšana un noma 

 

Paziņojums par līgumu publicēts SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” mājas lapā 

https://www.v-nami.lv/iepirkumi/cenu-aptaujas/ 2022.gada 27.janvārī 

Iepirkumu komisijas sastāvs : 

Komisijas priekšsēdētājs Andra Rūse 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jolanta Broka 

Komisijas locekļi Zane Vimba 

 Inga Dukure 

Komisijas sekretārs Santa Kleina 

Ieva Šakena 

Iepirkumu organizē iepirkumu komisija, kas apstiprināta ar 29.10.2021. SIA “VALMIERAS 

NAMSAIMNIEKS” rīkojumu Nr.1.4./2/24. 

Piedāvājuma izvēles kritēriji: 

Iepirkumu komisija izvēlas viszemākās cenas piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst 

nolikuma prasībām. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2022.gada 11.februārī plkst.14:00 

2022.gada 15.febuāra iepirkumu komisijas sēde (protokols Nr.14)  

Darba kārtībā:  
1. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības piedāvājuma 

atbilstības izvērtēšana 

2. Papildinformācijas pieprasīšana 

 

Piedāvājumu ir iesnieguši šādi pretendenti: 

 

Pretendents 

Iesniegšanas 

datums un 

laiks 

Cena par visu sarakstā (pielikums Nr.5) 

norādīto transportlīdzekļu aprīkošanu ar 

gps iekārtām, pēc līguma termiņa beigām 

sistēmu noņemšanu un globālās 

pozicionēšanas Iekārtu nomu uz 24 

mēnešiem bez PVN 21% 

https://www.v-nami.lv/iepirkumi/cenu-aptaujas/
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SIA “Autonams” 

Reģ.Nr.40003365158 

08.02.2022. 

pl.15:38 
 

4680,00 

SIA “GMS Apsardze” 

Reģ.Nr.40003883923 

11.02.2022. 

pl.10:31 
 

6785,00 

AS “Mapon” 

Reģ.Nr.40003800531 

11.02.2022. 

pl.13:03 
 

5267,04 

AS “Intelligent 

Systems” 

Reģ.Nr.40003757281 

11.02.2022. 

pl.13:28 
 

5355,00 

 

Komisija konstatē: 

           Atlases prasības Atlases dokumenti 

 

SIA “Autonams” 

 

3.2.1. Pretendents var būt 

jebkura persona, kā arī 

piegādātāju apvienība 

jebkurā to kombinācijā, 

kas attiecīgi piedāvā 

sniegt pakalpojumus un 

ir iesniegusi piedāvājumu 

Cenu aptaujai, atbilstoši šī 

nolikuma prasībām. 

3.2.1.1. Pretendenta pieteikums, kuru 

aizpilda atbilstoši Cenu aptaujas   

nolikuma   pielikumam   Nr.3 

“Pieteikuma veidlapa”. 

atbilst 

3.2.1.2. Pretendenta amatpersonas ar 

pārstāvības tiesībām izdota pilnvara 

(oriģināls vai apliecināta kopija) citai 

personai parakstīt piedāvājumu, ja tā 

atšķiras no Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā norādītās. 

atbilst 

3.2.2. GPS iekārtām jābūt 

ar CE atbilstības 

marķējumu un tām 

Ministru kabineta 

12.04.2016. noteikumu 

Nr.208 “Iekārtu 

elektromagnētiskās 

saderības noteikumi” un 

Ministru kabineta 

07.06.2016. noteikumu 

Nr.360 “Radioiekārtu 

atbilstības novērtēšanas, 

piedāvāšanas tirgū, 

uzstādīšanas un 

lietošanas noteikumi” 

prasībām. 

3.2.2.1. Jāiesniedz transportlīdzekļu 

globālās pozicionēšanas sistēmas ES 

atbilstības deklarācijas kopija. 

Deklarācijas kopiju var aizstāt ar precīzu 

tīmekļvietnes adrese, kur pieejama šī 

deklarācija. 

atbilst 

 

3.2.3.  Transportlīdzekļu  

globālās pozicionēšanas 

sistēmā jānodrošina “Jāņa 

Sētas” un “Google” 

kartes vai ekvivalenta 

piedāvājuma kartes. 

 

3.2.3.1. Par karšu materiāla 

izmantošanu jāiesniedz šī materiāla 

izstrādātāja rakstiskas atļaujas 

(licences) kopija lietot kartes 

komerciālos nolūkos. 

atbilst 
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Komisija konstatē:  

Pretendenta SIA “Autonams”, Reģ.Nr.40003365158 piedāvājuma 5.pielikumā 

“Transportlīdzekļu saraksts”: 

 cena par transportlīdzekļa aprīkošanu ar transporta globālās pozicionēšanas sistēmas 

iekārtām par vienību ir norādīta 0,00; 

 cena par transportlīdzekļa globālās pozicionēšanas sistēmas iekārtu noņemšanu pēc 

līguma termiņa beigām  par vienību ir norādīta 0,00; 

 Rezerve 5 (pieciem) transportlīdzekļiem par transportlīdzekļu gps Iekārtu, tai skaitā 

datu servera nomu 24 mēnešos+aprīkošanu ar gps+iekārtu noņemšanu pēc līguma termiņa 

beigām ir norādīta 0,00. 

 

 

Komisija atklāti balsojot: PAR – A.Rūse, J.Broka, Z.Vimba, I.Dukure; PRET – nav; 

ATTURAS – nav. 

 

Komisija nolemj: 

Pieprasīt pretendentam SIA “Autonams”, Reģ.Nr.40003365158 pēc iespējas ātrāk, bet ne 

vēlāk kā līdz 2022.gada 22.februārim iesniegt apliecinājumu, ka piedāvājuma 

5.pielikumā “Transportlīdzekļu saraksts” ir iekļautas visas izmaksas, tai skaitā visu 

transportlīdzekļu aprīkošana ar transporta globālās pozicionēšanas sistēmas iekārtām, 

transportlīdzekļa globālās pozicionēšanas sistēmas iekārtu noņemšanu pēc līguma termiņa un 

3.2.4. Sistēmai jābūt 

pieejamai latviešu valodā, 

24 (divdesmit četras) 

stundas diennaktī un 7 

(septiņas) dienas nedēļā, 

izmantojot interneta 

pārlūkus, neveicot 

papildus programmatūras 

instalācijas uz lietotāju 

darba stacijām un 

mobilajā aplikācijās IOS 

un-Android operētāj 

sistēmās ar pierādāmu 

uzturēšanu un regulāru 

lietotņu atjaunošanu, kā 

arī regulāriem 

funkcionalitātes 

papildinājumiem.  

3.2.4.1. Lai  pierādītu globālās 

pozicionēšanas  sistēmas uzturēšanu 

atbilstoši nolikuma 1.pielikuma 

“Tehniskās specifikācijas – Tehniskā 

piedāvājuma” 15.punktam iesniegt 

aprakstu par pēdējos 2 gados 

veiktajiem funkcionāliem 

papildinājumiem un atjaunojumiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbilst 

3.3. FINANŠU 

PIEDĀVĀJUMS 

3.3.1. Pretendents iesniedz sagatavotu 

finanšu piedāvājumu, kuru aizpilda 

atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma 

pielikumam Nr.4 „Finanšu 

piedāvājums”. 

atbilst 

 

 

3.4. TEHNISKAIS 

PIEDĀVĀJUMS 

3.3.2.Pretendents iesniedz sagatavotu 

Tehnisko piedāvājumu, kuru aizpilda 

atbilstoši Cenu aptaujas nolikuma 

pielikumam Nr.1 „Tehniskā 

specifikācija – Tehniskais 

piedāvājums” un aizpildītu Cenu 

aptaujas nolikuma pielikumu Nr.5  

“Transportlīdzekļu saraksts”. 

atbilst 
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rezerve 5 (pieciem) transportlīdzekļiem par transportlīdzekļu gps Iekārtu, tai skaitā datu 

servera nomu 24 mēnešos+aprīkošanu ar gps+iekārtu noņemšanu pēc līguma termiņa 

beigām. 

 

2022.gada 16.febuāra iepirkumu komisijas sēde (protokols Nr.17)  

 

Darba kārtībā:  
Lēmuma par līguma slēgšanas tiesībām pieņemšana. 

 

16.02.2022. saņemts SIA “Autonams”, Reģ.Nr.40003365158 apliecinājums, ka piedāvājuma 

5.pielikumā “Transportlīdzekļu saraksts” ir iekļautas visas izmaksas, tai skaitā visu 

transportlīdzekļu aprīkošana ar transporta globālās pozicionēšanas sistēmas iekārtām, 

transportlīdzekļa globālās pozicionēšanas sistēmas iekārtu noņemšanu pēc līguma termiņa un 

rezerve 5 (pieciem) transportlīdzekļiem par transportlīdzekļu gps Iekārtu, tai skaitā datu 

servera nomu 24 mēnešos+aprīkošanu ar gps+iekārtu noņemšanu pēc līguma termiņa 

beigām. 

 

Komisija konstatē:  

Pretendenta SIA “Autonams”, Reģ.Nr.40003365158 piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. 

 

Komisija atklāti balsojot: PAR – A.Rūse, J.Broka, Z.Vimba, I.Dukure; PRET – nav; 

ATTURAS – nav. 

Komisija nolemj: 

Līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam ar viszemākās cenas piedāvājumu un, kura 

piedāvājums atbilst cenu aptaujas nolikuma prasībām: SIA “Autonams”, 

Reģ.Nr.40003365158, juridiskā adrese: Skanstes iela 9A, Rīga, LV-1013. Kopējā 

piedāvājuma cena par visu transportlīdzekļu sarakstā (pielikums Nr.5) norādīto cenu 

(t.sk. par GPS nomu 24 mēnešiem, Iekārtu uzstādīšanas un noņemšanas maksu) ir  

EUR 4680,00 bez PVN 21%. 

 

2022.gada 9.marta iepirkumu komisijas sēde (protokols Nr.32)  

 

21.02.2022. saņemta SIA “GSM Apsardze”, Reģ.Nr.40003883923 pretenzija par cenu 

aptaujas rezultātu. 

 

Komisija konstatē:  

Atkārtoti izvērtējot cenu aptaujas tehnisko specifikāciju un saņemtos piedāvājumus, cenu 

aptaujas tehniskā specifikācija neatbilst pasūtītājam nepieciešamās transportlīdzekļu globālās 

pozicionēšanas sistēmas prasībām. 

 

Komisija atklāti balsojot: PAR – A.Rūse, J.Broka, Z.Vimba, I.Dukure; PRET – nav; 

ATTURAS – nav 

NOLEMJ: 

Pamatojoties uz nolikuma 5.1.4 punktu, pārtraukt cenu aptauju VN 2022/1CA. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                   Andra Rūse 

 

 

Sekretārs                                                                                                   Ieva Šakena 


