
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Ādažu Ūdens”  

vienotais reģistrācijas Nr.40003929148  

iepirkuma procedūra zemsliekšņa iepirkumā  

“Jauna Komerctransporta piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

vajadzībām”  

ID. Nr. ĀŪ 2017/3  

 

 

 Iepirkuma priekšmets ir Jauna Komerctransporta piegāde Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Ādažu Ūdens” vajadzībām. Jaunais komerctransports nepieciešams, lai 

uzskaites rādījuma reģistrētājiem būtu iespējams veikt skaitītāju pārbaudes, nomaiņu, 

apkopi un citus darbus. Kā arī vispārējai saimniecībai.  

 Iepirkuma “Jauna Komerctransporta piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Ādažu Ūdens” vajadzībām” piedāvājuma atvēršanas notiek Gaujas iela 16, Ādažos, 

Ādažu novadā, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” telpās 2017.gada 

25.septembrī plkst.12:00. 

 Iesniegto piedāvājumu saraksts: 

Pretendenta 

nosaukums 

Piedāvātā cena EUR bez PVN par 1 

KOMERCTRANSPORTU 

Piedāvājuma iesniegšanas vieta 

un laiks 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

“KARLO MOTORS” 

Vienotais reģistrācijas 

Nr.40003567339 

10 000,00 

Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu 

novadā, Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību 

“Ādažu Ūdens” telpās 

2017.gada 25.septembris 

plkst.11:00 

 

 2017.gada 01.augustā Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā no plkst.08:30 līdz 12:20 

norisinājās Iepirkuma komisijas sēde “Jauna Komerctransporta piegāde Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” vajadzībām” ar protokola Nr. ĀŪ 2017/3-01. 

Iepirkuma komisijas organizētajā sēdē piedalījās Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 

Aivars Dundurs, Iepirkuma komisijas locekļi Jānis Neilands un Jānis Veinbergs. 

Iepirkuma komisijas sēdes laikā tika lemts par iepirkuma uzsākšanu un par procedūras 

izvēli. Tika lemts par jautājumu vai iegādāties jaunu vai mazlietotu komerctransportu. 

Pēc izpētes, kas tika veikta izmantojot interneta saiti www.ss.lv tika nolemts gatavot 

iepirkumu jauna komerctransporta iegādei. Tika uzdots komisijas locekli J.Veinbergam 

sagatavot iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju.   

 2017.gada 07.augustā Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā no plkst.8:30 līdz 12:20 

norisinājās Iepirkuma komisijas sēde “Jauna Komerctransporta piegāde Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” vajadzībām” ar protokola Nr. ĀŪ 2017/3-02. 

Iepirkuma komisijas organizētajā sēdē piedalījās Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 

Aivars Dundurs, Iepirkuma komisijas locekļi Jānis Neilands un Jānis Veinbergs. 

Iepirkuma komisijas sēdes laikā tika pieņemts lēmums apstiprināt izstrādāto tehnisko 

specifikāciju un nolikumu.   

 2017. gada 21.augustā Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā no plkst.08:30 līdz 09:50 

norisinājās Iepirkuma komisijas sēde “Jauna Komerctransporta piegāde Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” vajadzībām”  ar protokola Nr. ĀŪ 2017/3-03. 

Iepirkuma komisijas organizētajā sēdē piedalījās Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 

http://www.ss.lv/


Aivars Dundurs, Iepirkuma komisijas locekļi Jānis Neilands un Jānis Veinbergs. 

Iepirkuma komisijas sēdes laikā tika izstrādātas atbildes uz zemsliekšņas iepirkumā 

“Jauna Komerctransporta piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

vajadzībām” uzdotajiem jautājumiem, tika pieņemts lēmums publicēt mājas lapā 

www.adazuudens.lv. 

  2017.gada 25.septembrī Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā no plkst.12:00 līdz 

12:30 norisinājās Iepirkuma komisijas sēde “Jauna Komerctransporta piegāde 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” vajadzībām” ar protokola Nr. ĀŪ 

2017/3-04. Iepirkuma komisijas organizētajā sēdē piedalījās Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētājs Aivars Dundurs, Iepirkuma komisijas locekļi Jānis Neilands un Jānis 

Veinbergs. Iepirkuma komisijas sēdes laikā tika atvērts iesniegtais piedāvājums. 

 2017.gada 04.oktobrī Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā no plkst.10:00 līdz 11:30 

norisinājās Iepirkuma komisijas sēde “Jauna Komerctransporta piegāde Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” vajadzībām” ar protokola Nr. ĀŪ 2017/3-05. 

Iepirkuma komisijas organizētajā sēdē piedalījās Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 

Aivars Dundurs, Iepirkuma komisijas locekļi Jānis Neilands un Jānis Veinbergs. 

Iepirkuma komisijas sēdes laikā tika veikta iepirkuma vērtēšana, pārbaude tās nolikuma 

prasībām.  

 2017.gada 10.oktobrī Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā no plkst.10:00 līdz 11:00 

norisinājās Iepirkuma komisijas sēde “Jauna Komerctransporta piegāde Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” vajadzībām” ar protokola Nr. ĀŪ 2017/3-06. 

Iepirkuma komisijas organizētajā sēdē piedalījās Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 

Aivars Dundurs, Iepirkuma komisijas locekļi Jānis Neilands un Jānis Veinbergs.  

Iepirkuma komisijas sēdes laikā pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “KARLO MOTORS” pamatojoties uz to, ka tā ir 

iesniegusi piedāvājumu ar viss zemāko cenu.  

Ādažos, Ādažu novadā, 2017.gada 11.oktobrī. 

Komisijas loceklis: J.Veinbergs  

 

 

 

http://www.adazuudens.lv/

