
APSTIPRINU: 

SIA “Labiekārtošana-D” 

valdes loceklis 

 

/personiskais paraksts/ J.Mamaja 

2022.gada 21.decembrī 
Publicētā informatīvā paziņojuma par līguma piešķiršanas tiesībām  

“Autopacēlāja pakalpojumu sniegšana”, ID Nr.L2022/35-A, rezultāti  

1. 1. Iepirkuma procedūras veids 

Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo 

paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10 000,00 bez PVN (Publisko iepirkumu likuma 

11.panta sestās daļas regulējums).  Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības 

principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības. 

2. Datums, kad paziņojums 

ievietots internetā 

Publikācija Daugavpils pilsētas domes mājas lapā (www.daugavpils.lv): 

08.12.2022. (https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/normativajos-aktos-

nereglamentetie-iepirkumi?purchase=6790) – Informatīvs paziņojums 

potenciālajiem pretendentiem. 

3. Pasūtītāja nosaukums: 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru iela 6, 

Daugavpils, LV-5401, reģ. Nr. 41503003033 

4. Līguma priekšmets: Autopacēlāja pakalpojumi 

5. Pretendenta iesniedzamie 

dokumenti: 

Pretendenta piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši 08.12.2022. uzaicinājuma 

tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un pievienotam formām.   

6. Piedāvājuma izvēles 

kritērijs: 
Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar zemāko cenu. 

7. Piedāvājumu iesniegšanas 

vieta un termiņš 

Līdz 2022.gada 16.decembrim, plkst.:13:00, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

"Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru  ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniskā veidā 

uz e-pasta adresi: info@labiekartosana.lv.   Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, 

piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika 

zīmogu.  

8. Iesniegtie  

piedāvājumi - pretendenta 

nosaukums un citas ziņas, kas 

raksturo piedāvājumu: 

1. SIA "TRANS PROF", reģ.Nr. 41503073276, piedāvājums iesniegts 14.12.2022. 

elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, reģistrēts Sabiedrībā ar nr. 

1.5/470, plkst.: 08:34. 

2. Pretendents - SIA "TRANS PROF", ir iesniedzis uzaicinājuma norādītajām prasībām 

un pievienotam formām atbilstošu piedāvājumu.          

3. No publiski pieejamās Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu parādnieku datu bāzes 

noskaidrots, ka Pretendentam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150.00 euro (pielikumā izdruka). No publiski pieejamas 

LURSOFT datu bāzes datiem noskaidrots, ka par pretendentiem nav maksātnespējas, 

tiesiskās aizsardzības, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības reģistrētu procesu. 

 

9. Tehniskā un finanšu 

piedāvājuma 

pārbaude 

1. 1.Pārbaudot tehnisko piedāvājumu tika konstatēts, ka Pretendents iesniedzis Pasūtītāja 

prasībām atbilstošu tehnisku piedāvājumu.  

2. 2. Pretendenta piedāvātā iepirkuma priekšmeta vienas vienības cena: EUR 22,00 bez 

PVN. 

10. Piedāvājumu vērtēšanas 

kopsavilkums: 

Pretendents - SIA "TRANS PROF", reģ.Nr. 41503073276, iesniedzis finansiāli 

izdevīgu un tehniskajā specifikācijā noteiktajām minimālajām prasībām atbilstošu 

piedāvājumu.   

11. Tā pretendenta nosaukums, 

ar kuru nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu, līguma summa: 

1. SIA "TRANS PROF", reģ.Nr. 41503073276, juridiskā adrese: Akadēmiķa Graftio 

iela 29 - 22, Daugavpils, LV-5414. 

2. Līguma summa: EUR 9 999,00 bez PVN. 
 

 
Sagatavoja: S.Pankeviča +371 26736637          
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