
 

IEPIRKUMA  PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

par pieņemto lēmumu L2014/35-3 
 

 

Publisko iepirkumu likuma 8
2
.patā noteiktajā kārtībā 

(iepirkuma procedūras veids) 

 

Datums: 04.09.2014. 

Vieta (adrese): 1.Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401 

 

1. Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana-D”, reģ.Nr.LV41503003033 

 

2. Iepirkuma priekšmets:  „Finanšu līzinga pakalpojumi lietotu kravas automašīnu (2.gab.) – 

būvgružu konteinervedēju iegādei”  

 

3. Iepirkuma identifikācijas numurs:  L2014/35 

 

 4. Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja 

mājas lapā internetā – 18.08.2014. 

 

5. Pastāvīgās komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs: 

Iepirkuma komisija izveidota pamatojoties uz SIA „Labiekārtošana-D” 2014.gada 

15.augusta  rīkojumu Nr.163 „Par  finanšu līzinga pakalpojumu iepirkumu lietotu kravas 

automašīnu (2.gab.) – būvgružu konteinervedēju iegādei”.  

 

Komisijas sēdē piedalījās: komisijas priekšsēdētājs M.Garkuls, komisijas locekļi R.Jočis, 

M.Bistere, D.Plavoka. 

 

6. Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts: 

 

6.1. Iepirkuma priekšmets Nr.1: Lietota kravas automašīna – būvgružu konteinervedējs 

(būvgružu konteinera iekraušanas iespēja līdz 10m
3
) – MAN 18280 – EUR 26 890 (divdesmit 

seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro bez PVN). 

6.2. Iepirkuma priekšmets Nr.2: Lietota kravas automašīna ar manipulatoru – būvgružu 

konteinervedējs ar āķi (Roll-off tipper container) - būvgružu konteinera iekraušanas iespēja 

vismaz  līdz 15m
3
  - MB Actros 2636 – EUR 55 890 (piecdesmit pieci tūkstoši astoņi simti 

deviņdesmit euro bez PVN). 

6.3. Automašīnu piegādātājs: Gints Seglins IK, Austrijas Uzņēmumu Reģistrā kā licencēts 

automašīnu pārdevējs, reģistrētā adreses Goldbergstr.16, A-5630 Bad Hofgastein, Austrija, 

VAT NR.ATU65339412 (iepirkuma “Lietotu kravas automašīnu (2.gab.) – būvgružu 

konteinervedēju piegāde” identifikācijas Nr.L2014/28, 2014.gada 24.jūlija lēmums 

Nr.L2014/28-3).  
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7. Piedāvājuma izvēles kritēriji: viszemāka cena.  

 

8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš: 

Pretendenti piedāvājumus varēja iesniegt līdz 2014. gada 29.augusta  plkst. 11:00 SIA 

„Labiekārtošana-D”, 4.kabinetā, 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, iesniedzot personīgi vai nosūtot  

pa pastu. 

 

9. Iesniegto piedāvājumu saraksts to iesniegšanas secībā: 

Nr. p. 

k. 
Pretendenta nosaukums 

Iepirkuma 

piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums 

Iepirkuma 

piedāvājuma 

iesniegšanas laiks 

1. SIA “DNB līzings”, reģ.Nr.40003659898  29.08.2014. 9:36 

10. Iesniegto piedāvājumu saraksts ar piedāvātām cenām: 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma nosaukums 

 

Cena visā finanšu līzinga periodā 

EUR ( bez PVN) 

 

1. 
Lietota kravas automašīna – būvgružu konteinervedējs 

(būvgružu konteinera iekraušanas iespēja līdz 10m
3
) – 

MAN 18280 - pamatsummas maksājums 

 

26890.00 

 Pirmā iemaksa  6722.50 

1.1. Līzinga noformēšana (līguma atlīdzība u.c.) 188.23 

1.2. Procentu maksājums    1308.07 

 
Vienas automašīnas finanšu līzinga maksājumu 

kopējā summa 5(piecos) gados: 

28386.30 

 
Vienas automašīnas finanšu līzinga maksājumu 

kopējā summa 5(piecos) gados ar 21%PVN: 

34347.43 

2. 

Lietota kravas automašīna ar manipulatoru  – būvgružu 

konteinervedējs ar āķi (Roll-off tipper container) - 

būvgružu konteinera iekraušanas iespēja vismaz  līdz 15m
3
  

- MB Actros 2636  - pamatsummas maksājums 

 

55 890 

 Pirmā iemaksa 13 972.50 

2.1. Līzinga noformēšana (līguma atlīdzība u.c.) 391.23 

2.2. Procentu maksājums 2718.76 

 
Vienas automašīnas finanšu līzinga maksājumu 

kopējā summa 5(piecos) gados: 

58999.99 

 
Vienas automašīnas finanšu līzinga maksājumu 

kopējā summa 5(piecos) gados ar 21%PVN: 

71389.99 

3. 
Visu  automašīnu finanšu līzinga maksājumu 

kopējā summa 5(piecos) gados: 

87386.29 

 
Visu  automašīnu finanšu līzinga maksājumu 

kopējā summa 5(piecos) gados ar 21%PVN: 

105737.41 

 

                                                                                                                                                                                                                     


