Pielikums
Konkurences padomes 15.12.2014.
lēmumam Nr.E02-68
Elektroniskā pasta sarakste starp lietas dalībniekiem
Tabulās apkopoti kontakti (e-pasti) lietas dalībnieku starpā hronoloģiskā kārtībā pa gadiem. E-pasti numurēti secībā no vecākā e-pasta uz jaunāko epastu. E-pastu saturs ir saglabāts tāds, kāds tas bijis lietas dalībnieku rīcībā. Arī vietās, kur konkrētais e-pasts nav numurēts ir turpināta sarakste un atbilde uz
e-pastu ir sniegta izmantojot komandas Reply vai Forward, saglabājot izcelsmes e-pasta rekvizītus un saturu. Pārējos gadījumos atbildes ir sniegtas
sagatavojot jaunu e-pastu adresātam.

2006.gads
Nr
1

From:
P.B.@moller.lv

Sent:
13.03.2006
plkst.15:33

To:
A.G.@sdautocentrs.lv
R.T.@vw-riga.lv
auto_ile@apollo.lv
U.P.@vw-ventspils.lv
vw@lauri.apollo.lv

CC:
C.R.@moller.lv
S.Z.@moller.lv
C.S.@moller.lv
R.K.@moller.lv
N.I.@ller.lv
I.U.@moller.lv

Subject:
Dīleru
sanāksme

Īss saturs
"(..) Sanāksmes jautājumi: 1. (..) 5.Informācija no dīleriem
par tuvākajiem fleet klientiem un konkursiem (Dīleriem
sagatavoties) (..)"

2007.gads
Nr

From:

Sent:

1

O.@[nosaukums].lv
O.
[Iesniedzējs]

24.01.2007.
plkst.19:54

2

P.B.

25.01.2007.
plkst.17:00

To:
P.B.

O.

CC:

Subject:

Īss saturs

U.L.
R.K.
K.D.

VAS
Latvijas
Autoceļu
uzturētājs
RE: VAS
Latvijas
Autoceļu
uzturētājs

"VAS Latvijas Autoceļu uzturētājs kopā ar (..) gatavo
programmu par a/m iegādi tuvāko 2 nedēļu laikā. (..) Lūgums
importierim informēt pārējos kolēģus, lai neveic paplidus
aktivitātes šajā ietrādē, jo atklāts konkurss netiks veikts."
"(..) Mēs no savas puses nevaram dot sekojošus norādījumus!
Tāpēc lūdzu komunicē ar pārējiem VW partneriem no savas
puses līdzīgi kā to darīja Ventspils pāgājušo gadu. (..)"

U.L.
R.K.
K.D.

2

3

P.B.

19.09.2007.
plkst.18:01

R.T.@vw-riga.lv
U.P.@vw-ventspils.lv
N.I.@[nosaukums].lv
A.G.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
SIA "Lauri Motors"
A.V. (E-mail)
O.
R.Z.@vw-jekabpils.lv

4

G.A.

29.10.2007.
plkst.4:26 PM

_Automašīnu pārdošanas nodaļa;
U.P.
C.L.
K.V.

C.L.

29.10.2007.
plkst.16:46

G.A.

5

K.D.
AGB

07.11.2007.
plkst.16:18

E.T.
[Iesniedzējs]
E.T.@[nosaukums].lv

6

G.A.

27.11.2007.
plkst.11:05
AM
27.11.2007.
plkst.14:29

O.@[nosaukums].lv
A.G.@sdautocentrs.lv
U.P.
N.H.

A.G.
A.G.@sdautocentrs.lv
SIA "SD Autocentrs"

B.S.
N.D.
K.D.
R.K.

!!!Partneru
Vadītāju
sanāksme 25
Augustā
Otrdien!!!

Kolēģi,
iepirkums
Ainažu
pilsētas
Domei
APD/CA200
7 / 05; 06;
04
RE: Kolēģi,
iepirkums
Ainažu
pilsētas
Domei
APD/CA200
7 / 05; 06;
04
RE:
konkurss
Lidosta Rīga
P.B.@volkswagen.lv
R.T.

Sērenes
pagasta
padome
Fw: Sērenes
pagasta
padome

"Sveiki Kolēģi, (..) Ir radusies nepieciešamība sekojošai
sanāksmei. Es piedāvāju tikties AGB telpās 25 Septembrī
Otrdien 12:00. (..) Sanāksmē apspriežamās tēmas:
Diskusija par Fleet un RAC nosacījumiem. Vairāk vēršot
uzmanību uz valsts un uzņēmumu publiskajiem konkursiem un
VW dalību tajos. (Pēdējā laikā arvien biežāk rodas situācija,
kad vairāki VW Partneri piedalās vienā konkursā un lai
nerastos domstarpības un liekas cenu samazināšanas ir
jāvienojas par principiem) (..) Vairāku Partneru dalība vienā
konkursā (..) Izmantojot vienas līzinga kompānijas
pakalpojumus dalībai konkursā (..) P.S. Būtu vēlam, ja
ierastos arī Pārdošanas Vadītāji (..)"
"Mans Klients Autorent SIA grib piedalīties konkursā par 3
a/m iegādi. Lai nebūtu interešu konflikts gribēju zināt, vai
gadījumā kāds jau neplāno piedalīties? (..)"

"(..) Man skiet ka Sigulda bij rezervejusi T5 no noliktavas
krajuma Ainazu domei. (..)"

"Pielikumā nosūtu Fleet cenu piedāvājumu Lidosta Rīga cenu
aptaujai. Visas cenas uzrādītas EUR bez jebkādiem
nodokļiem. (..) Cenu aptaujas pieprasījuma piedāvājums
iesniegts arī ML."
"(..) vēlamies informēt, ka Sērenes Pagasta Padomes
izsludinātajam konkursam par "Jaunu pasažieru
mikroautobusa piegādi" ir mūsu darbs."

3

2008.gads
From:

Sent:

To:

CC:

Subject:

Īss saturs

1

E.T.
E.T.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

16.01.2008.
plkst.16:05

P.B.
R.K.
K.D.

R.T.@vw-riga.lv

Latvijas
autocelu
uzturetajs

2

P.B.@volkswagen.lv
Auto Group Baltic
Volkswagen Importētājs

21.01.2008.
plkst.1:56 PM

N.I.@[nosaukums].lv
A.V.@vw-riga.lv
R.T.@vw-riga.lv
O.@[nosaukums].lv

N.I.@volkswagen.lv
P.Z.@volkswagen.lv

CSDD tenderis

3

E.T.
E.T.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

21.02.2008.
plkst.10:06

P.B.
R.K.
K.D.

A.V.@volkswagen.lv

Aizsardzibas
ministrijas NBS
konkurss

"Vēlos informēt, ka esam veikuši sarunas un patreiz tiek
izstrādātas tehniskās specifikācijas [Iesniedzējs]
patstāvīgajam klientam Latvijas autoceļu uzturētājs par
sekojošu automašīnu piegādi"(..). Konkurss par augstāk
minēto automašīnu piegādi orientējoši tiks izsludināts š.g.
februāra mēnesī."
"(..) Sarunas par CSDD konkursu risinās jau kopš 2007
gada vidus. (..)
Ņemot vērā pēdējā laika kaislības apšī konkursa norisi un
intensīvu divu Partneru ([Iesniedzējs] un Motors Latvia)
dalību konkursā, vēlamies vērst uzmanību abiem
Partneriem izvērtēt savas iespējas uzvarēt un lieki
necīnīties savā starpā, bet gan domāt par pozitīvu
iznākumu konkursā.
Informācija Partneriem, ka AGB ir nosūtījis 100%
vienādus cenu piedāvājumus abām pusēm (..).
AGB priekšlikums ir Partneriem savstarpēji pārrunāt un
vienoties par dalības startēģiju, kā arī harmonizēt pušu
piedāvājumus, lai maksimizētu konkursa pozitīvu iznākumu
par labu Volkswagen. Šinī sakarā AGB organizē (velams
šodien vai rīt) kopīgu tikšanos (AGB ofisā) ar Partneriem
un AGB līdzdalību, lai rastu risinājumu dalībai konkursā.
Lūgums saņemt informāciju no Partneriem par
vispiemērotāko laiku?
Uzskatam, ka konkursā jāpiedalās tam, kam ir vislielākās
izredzes uzvarēt un pārstāvēt Volkswagen! Šinī gadījumā
kā viena no iespējām arī varētu būt kopīga Partneru dalība
konkursā sadalot konkursa rezultātā vinnētās automašīnas
vai iegūto peļņu. Kā AGB priekšlikums risināt šo jautājumu
varētu būt Partneru kopīgai dalībai konkursā izvēlēties
dažādus finansētāja partnerus. Viss atkarīgs no Partneru
vēlmes, savstarpējās vienošanās iespējām. (..)"
"(..) Informējam, ka š.g. martā tiks atkārtoti izsludināts
konkurss par automašīnu iegādi LR Aizsardzības
ministrijas NBS Nodrošinājuma pavēlniecībai. 'Tehniskās
specifikācijas šim konkursam ir sagatvojusi [Iesniedzējs]."

4

Z.L.
Z.L.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"
Z.L.
Z.L.@vw-riga.lv

21.02.2008.
plkst.17:11

P.B.
K.D.

R.T.

Konkurss

27.02.2008.
plkst.4:39 PM

M.K.@volkwagen.lv

R.K.@volkswagen.lv
R.T.

Latvijas Gazes
konkurss

Nr

5

"(..) Velos informet, ka Latvijas Gāze izsludina konkursu
par vieglo un komerctransporta iegadi, Latvijas Gaze ir
Motors Latvia klients. (..)"
"(..) Pielikuma nosutu fleet pieteikumu Latvijas Gazes
konkursam, ludzu sagatvojiet cenas lai laicigi varam

4

SIA "Motors Latvia"
6

U.P.

25.03.2008.
plkst.1:19 PM

R.T.
O.@[nosaukums].lv
A.G.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv

7

E.T.
E.T.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

06.06.2008.
plkst.16:23

A.V.@vw-riga.lv
C.L.@vw-ventpils.lv
R.Z.@vw-jekabpils.lv
N.H. SD AC

8

K.G.
K.G.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]
R.K.
R.K.@volkswagen.lv
Auto Group Baltic

26.08.2008.
plkst.7:00 PM

R.K.
K.D.

27.08.2008.
plkst.11:15
AM

K.G.@[nosaukums].lv

N.I.@volkswagen.lv
K.D.@moller.lv

RE: Latvenergo

K.G.
K.G.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

27.08.2008.
plkst.13:43

R.K.
K.D.

N.I.
N.I.
K.D.

RE: Latvenergo

N.I.
[Iesniedzējs]

28.08.2008.
plkst.10:13
AM

N.I.@volkswagen.lv

K.D.@moller.lv

RE: Latvenergo

N.I.
N.I.@[nosaukums].lv

28.08.2008.
plkst.10:32

N.I.

K.D.

RE: Latvenergo

9

VentspilsKuldīgas
pilsētas dome

K.D.
R.K.
N.I.

Latvijas valsts
celi konkurss

Latvenergo

startet, P.B. kungu esam informejusi, ka Latvijas Gaze ir
Motora klients :) (..)"
"(..) Gribam paziņot, ka esam palīdzējuši sagatavot cenu
aptauju Kuldīgas pilsētas domei uz a/m VW Transporter
(8+1) sēdvietas. Šis auto ir kā bonuss mums par Kuldīgā
notiekošā starptautiskā konkursa sponsorēšanu. Cenu
aptauja tiks izsludināta tuvākās dienās!"
"(..) Vēlos Jūs informēt, ka nākamnedēļ VAS "Latvijas
valsts ceļi" izsludinās konkursu par vieglo automašīnu
(Jetta un Passat)" iegādi.
Lūdzu Jūs (it īpaši Jēkabpils kolēģi!) ņemt vērā, ka VAS
"Latvijas valsts ceļi" jau daudzus gadus ir viens no
lielākajiem [Iesniedzējs] klientiem."
"(..) sarūpēts neliels darbiņš pie Latvenergo konkursa
vispārējās vienošanās noslēgšanai: pieprasījumi nr.356
(PKW) nr.357 (NFZ)."
"K.G..! Esam vakar saņēmuši informatīvu vēstuli nosūtītu
arī visiem dīleriem no SIA Motors Latvia par ilgtermiņa
ietrādēm Latvenergo konkursam, kā arī koleģiālu ieteikumu
citiem dīleriem respektēt iepriekšminētās iestrādes. Līdz ar
to mēs vēlētos redzēt Jūsu komentāru šajā sakarā!"
"(..) Komentārs sekojošs, ka konkurss ir ticis publicēts jau
vairāk kā mēnesi iepriekš, pirms tam nav bijis info par
kopīgu iepirkuma izstrādi Latvenergo un ML. Arī mums ar
izsludinātāju ir iestrādes atsevišķos gadījumos. Protams,
esam par šādu koleģiālu vienošanos, ja lūgums ir pamatots
- sarunāts, noinformēts un tad izsludināts. Šeit vēl jo vairāk
specifikācijas nav uz VW tendētas.
"(..) Velreiz atgadinu visiem ka 25.09.07. dileru sapulce
visi kopa nolemam ka ja kāds gatavo konkursu, tad ieprieks
informe visus parejos par orent.auto daudz. Un
modeliem.Latven.gadijuma Tas jau ir atverts no 15. julija
un pirms ta neviens nav pieteicies ka ir veidojis kadas
iestrades.Latven.konkurs nemaz tik salds prieks Vw nemaz
neizskatas , tapec velu veiksmi visiem VW dileriem ,kas taja
piedalas.Soreiz vel gribu atgadinat, par ka Sigulda ir
informejusi par Lauks. min.iet atsevišķi no valsts kanc. un
LTV kopa ar ALD.. Saja gadijuma mes daram ka esam
vienojusies. Negribetoslai iznak ka ar CSSD un jau ar
LTV.Ludzu parprasiet parejiem VW tirgotajiem. (..)"
"Vel aizmirsu pieminet ka, Sigulda ir veiksmigi Latven.
Realizejusi 30 auto.saja gada."

5

10

11

N.I.@volkswagen.lv
N.I.
Auto Group Baltic
Volkswagen Importētājs
Baltijā

28.08.2008.
plkst.12:25
PM

A.V.
Z.L.
B.S.
N.I.@[nosaukums].lv
O.@[nosaukums].lv

R.K.@volkswagen.lv
K.D.@moller.lv
I.P.@volkswagen.lv

Latvenergo
autoiepirkuma
konkurss

A.V.
A.V.@vw-riga.lv

28.08.2008.
plkst.13:15

N.I.
Z.L.
B.S.
N.I.@[nosaukums].lv
O.@[nosaukums].lv

R.K.
K.D.
I.P.

RE: Latvenergo
autoiepirkuma
konkurss

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

27.08.2008.
plkst.9:53 AM

A.V. vw-riga.lv
Z.L.@vw-riga.lv
J.@lauri.apollo.lv
vw@lauri.apollo.lv
U.P.@vw-ventspils@lv
C.L.@vw-ventspils.lv
A.G.@sdautocentrs.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
R.Z.@vw-jekabpils.lv

N.I.@[nosaukums].lv
K.B.
P.
N.I.@moller.lv
K.D.@moller.lv
R.K.@moller.lv

Latvijas TV
Konkurss par 11
a/m. iegādi.

K.B.
K.B.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

16.01.2009.
plkst.10:52

Z.L.@vw-riga.lv
A.V.@vw-riga.lv
R.Z.@vw-jekabpils.lv
U.P.
N.H.

N.I.
K.D.

FW: Latvijas TV
Konkurss par 11
a/m. iegādi.

"(..) Jūtot, kad situācija ar AS Latvenergo automašīnu
iepirkumu tiek nedaudz pārkarsēta, konsultējoties ar savu
vadību kā pareizi reaģēt šajā situācijā, Auto Group Baltic
SIA sniedz sekojošu skaidrojumu situācijai:
Iepriekš visi partneri vienojušies dīleru sapulcē, kad
paziņojums partneriem par iestrādēm kādā no konkursiem
par koleģialitāti tiek izsūtīts pirms oficālā konkursa
izsludināšanas datuma. Tā kā AS Latvenergo konkurss tika
izsludināts jau šā gada 16.jūlijā un kāds no partneriem par
iestrādēm konkursā ir paziņojis parneriem tikai trīs dienas
pirms konkursa, šoreiz uzskatām kad šis konkurss ir atklāts
visiem dīleriem un Auto Group Baltic izsūtīs cenas visiem
dīleriem kas pieprasījuši cenas šim konkursam pēc
pieprasītajām specifikācijām un apjomiem ar strikti
vienādiem peļņas nosacījumiem. (..)
Novēlu veiksi un labus rezultātus šajā iespējamajā
darījumā un ceru uz izpratni un koleģiālu sadarbību
nākošajos auto iepirkuma konkursos."
"(..) Paldies AGB par "objektīvo" situācijas novērtējumu!
Ļoti ceram, ka ne tikai "ar strikti vienādiem peļņas
sadalījumiem", bet arī strikti pēc konkursa nolikuma
pieprasītiem attiecīgo meodeļu apjomiem……………
Runājot par specifikācijām, ieteiktu rūpīgāk
paanalizēt................."
"(..) Gribu Jūs informēt par sekojošu LTV konkursu kurš
tiks izsludināts:
Tā kā Latvijas TV ir izveidojusies ļoti sekmīga sadarbība ar
[Iesniedzējs] automašīnu iegādē un apkalpošanā, LTV ir
izteikusi vēlēšanos arī turpināt sadarbību ar Mūsu
uzņēmumu.
Šajā sakarā LTV ir vēlēšanās konkursā par 11 automašīnu
iegādi sadarboties tikai ar [Iesniedzējs]. Pieredze rāda ka
ir bijušas nekorektas darbības starp Mūsu Dīleriem un
tāpēc es jau priekšlaicīgi Jūs brīdinu par šo konkursu un
LTV vēlmēm.
Cienījamie Kolēģi, būsim saprotoši un korekti viens pret
otru un nemēģināsiet startēt šajā konkursā. (..)"
"Beidzot ir izsludināts Latvijas televīzijas konkurss, par
kuru Jums ziņojām 2008.gada augustā."

6

12

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

27.08.2008.
plkst.8:53 AM

A.V.@vw-riga.lv
Z.L.@vw-riga.lv
J.@lauri.apollo.lv
vw@lauri.apollo.lv
U.P.@vw-ventspils@lv
C.L.@vw-ventspils.lv
A.G.@sdautocentrs.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
R.Z.@vw-jekabpils.lv

N.I.@[nosaukums].lv
K.B.
P.
N.I.@moller.lv
K.D.@moller.lv
R.K.@moller.lv

Latvijas TV
Konkurss par 11
a/m. iegādi.

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

28.01.2009.
plkst.11:46

K.B.
N.I.
K.D.
R.K.

Latvijas TV
Konkurss par 9
a/m.iegādi.

13

B.S.
B.S.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"

04.09.2008.
plkst.15:04

14

K.G.
[Iesniedzējs]

08.09.2008.
plkst.5:49 PM

A.G.
A.G.@sdautocentrs.lv
SIA "SD Autocentrs"

08.09.2008.
Plkst.18:58

A.C.
A.V.@vw-riga.lv
Z.L.@vw-riga.lv
J.@lauri.apollo.lv
vw@lauri.apollo.lv
U.P.@vw-ventspils.lv
C.L.@vw-ventspils.lv
A.G.@sdautocentrs.lv
R.Z.@vw-jekabpils.lv
info@ripoautocentrs.lv
F.B.@[nosaukums].lv
U.P.
N.I.@[nosaukums].lv
J.@lauri.apollo.lv
A.G.@sdautocentrs.lv
R.Z.@vw-jekabpils.lv
AGB K.D.
AGB R.K.
AGB N.I.
Z.L.@vw-riga.lv
A.V.@vw-riga.lv
U.P.@vw-ventspils.lv
C.L.@vw-ventspils.lv
J.@lauri.apollo.lv
R.Z.@vw-jekabpils.lv
SD AC A.G.
SD AC N.H.
K.G.

K.B.
N.I.

"(..) Gribu Jūs informēt par sekojošu LTV konkursu kurš
tiks izsludināts:
Tā kā Latvijas TV ir izveidojusies ļoti sekmīga sadarbība ar
[Iesniedzējs] automašīnu iegādē un apkalpošanā, LTV ir
izteikusi vēlēšanos arī turpināt sadarbību ar Mūsu
uzņēmumu.
Šajā sakarā LTV ir vēlēšanās konkursā par 11 automašīnu
iegādi sadarboties tikai ar [Iesniedzējs]. Pieredze rāda ka
ir bijušas nekorektas darbības starp Mūsu Dīleriem un
tāpēc es jau priekšlaicīgi Jūs brīdinu par šo konkursu un
LTV vēlmēm.
Cienījamie Kolēģi, būsim saprotoši un korekti viens pret
otru un nemēģināsiet startēt šajā konkursā. (..)"
"Atgādinu par LTV konkursu kurš ir manis taisīts un
organizēts."

Katastrofu
medicīnas
centrs

"(..) Darām Jums zināmu, ka tuvākajās dienās tiks publicēts
Katastrofu Medicīnas centra konkurss par a/m iegādi.
Lūdzam respektēt mūsu, Motors Latvia SIA, veiktās
iestrādes ši konkursa sagatavošanā (..)"

ZM iepirkums

"(..) Vēlos vērst Jūsu uzmanību uz Zemkopības Ministrijas
04.09. izsludināto iepirkuma procedūru. Jau iepriekš tikāt
informēti, ka šāds konkurss tiek gatavots. Lūgums, ņemt
vērā, ka [Iesniedzējs] ir piedalījies specifikāciju izstrādē.
Ļoti iespējs, ka saņemsiet cenu pieprasījumus no līzinga
kompānijām, šādā gadījumā pēc iekšējās vienošanās
lūdzam rīkoties korekti. (..)"

Re: ZM
iepirkums

"Nu beidz taču, M.L. taču mūsu čomaks no Aizputes!!!!"
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15

K.B.
K.B.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

16.06.2008.
plkst.5:26 PM

N.I.

R.K.
K.D.
A.V.@vw-riga.lv
R.Z.@vw-jekabpils.lv
U.P.@vw-ventspils.lv

FW:
Aizsardzibas
ministrijas NBS
konkurss

K.D.@moller.lv
AGB

29.09.2008.
plkst.10:56
AM

I.V.

N.I.@volkswagen.lv

FW:
Aizsardzības
ministrijas NBS
konkurss

I.V.
I.V.@vw-riga.lv

29.09.2008.
plkst.11:24
AM

K.D.

M J.

RE:
Aizsardzības
ministrijas NBS
konkurss

N.I.@volkswagen.lv
Auto Group Baltic
Volkswagen Importētājs
Baltijā

29.09.2008.
plkst.11:57

I.V.
K.D.@moller.lv

I.P.@volkswagen.lv
Z.L.

RE:
Aizsardzības
ministrijas NBS
konkurss

"(..) Informējam, ka orientējoši š.g. jūlijā tiks izsludināts
Zemkopības ministrijas konkurss par automašīnu iegādi.
Uz doto brīdi nav skaidrs, vai šis konkurss tiks izsludināts
atsevišķi vai Valsts kancelejas konkursa ietvaros. Tehniskās
specifikācijas, kas attiecas uz VW markas automašīnām (10
sadaļas) šim konkursam ir sagatavojusi [Iesniedzējs]."
"Atsaucoties uz mūsu partneru savstarpējo iekšējo
vienošanos par koliģeālu piedalīšanos (nepiedalīšanos)
konkursos, kuru izstrādē ar savām iestrādēm dalību ņēmis
kāds no partneriem, par ko savlaicīgi, vēl pirms konkursa
oficiālas izsludināšanas, informējis pārējos partnerus potenciālos pretendentus, vēlos informēt, ka šā gada
16.jūnijā (..) tika saņemta pieminētā rakstura ziņa no
partnera [Iesniedzējs] saistībā ar jūs interesējošo
Zemkopības Ministrijas konkursu. (..) Vēlamies informēt,
ka loģiski sekojošo pieprasījumu par speciālu cenu
piešķiršanu minētajam Zemkopības Ministrijas
izsludinātajam konkursam, protams, esam saņēmuši arī no
partnera [Iesniedzējs]."
"(..) Pārbaudot visus jūnijā saņemtos meilus, šādu O. no
[Iesniedzējs] rakstītu ziņu neatrodu, tāpēc arī nosūtīju a/m
cenu pieprasījumu.
No K.D. rakstītā var secināt, ka, līdz ar to, ka tas ir
[Iesniedzējs] konkurss, mēs tajā piedalīties nedrīkstam, kur
nu vēl saņemt AGB vai rūpnīcas atbalstu a/m cenām. Vai es
pareizi saprotu?
Ja tā, tad ļoti žēl, ka bija jāpaiet veselai nedēļai, lai
dzirdētu "nē";("
"(..) Tas nekādā ziņā nenozīmē "nē"! Tas ir tikai
atgādinājums par "koleģialitāti" par kuru visi partneri bija
vienojušies. Arī mēs nevēlamies nokļūt neveiklā situācijā
nevievērojot šo vienošanos. (..) To, kad šī informācija nav
nonākusi līdz Jums pārdevējiem, mēs vainot savus
darbiniekus nevaram.
Tiešām ļoti žēl tavu ieguldīto darbu un gaidīsim Jūsu
tālāko rīcību šajā jautājumā un ja būs nepieciešams
sadarbības partneriem esmu gatavs izskaidrot radušos
situāciju no savas puses."
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17

A.V.
A.V.@vw-riga.lv

29.09.2008
plkst.12:36
PM

K.D.

K.D.@moller.lv

29.09.2008.
plkst.1:53 PM

A.V.

RE: Scirocco
cenu lapas

A.V.
A.V.@vw-riga.lv
N.I.
N.I.@volkswagen.lv
Auto Group Baltic
Volkswagen Importētājs
Baltijā

29.09.2008.
plkst.2:02 PM
29.09.2008.
plkst.15:12

K.D.

RE: Scirocco
cenu lapas
Zemkopības
ministrijas un
tās pakļauto
iestāžu
autotransporta
iepirkums

A.V.
Z.L.
N.I.
O.

I.V.

I.V.
K.G.
K.D.
R.K.
I.P.

RE: Scirocco
cenu lapas

"(..) K.D., ir izveidojusies diezgan stulba situācija ar
Zemkopības ministrijas konkursu-mēs jau krietnu laiku
atpakaļ ar ALD Automotive bijām vienojušies (viņi mūs
informēja par konkursu, kurā sartēs un vēlēsies mūsu
līdzdalību), jo šeit primāri iet runa, kurš piedāvās
optimālāku finansējumu. Tagad kaut kādu nevienam
nesaprotamu iemeslu dēļ mums viņiem jāatsaka???? Ja
tiešām ir kāda nepārvarama vara, tādā gadījumā mēs
startēsim, izmantojot savus iekšējos resursus.........."
"(..) Par Zemkopības ministriju nākas piekrist, situācija
varēja, maigi sakot, būt vienkāršāka…. Par
piedalīšanos…., nav man deliģētas pilnvaras lemt…, un
labi vien ir, jo subjektīvi neuzskatu to par pareizāko, tāpēc
jau mēs gribētu, lai jūs partneri paši savstarpēji
vienojaties... Toties man ir deiģēts pienākums - nodrošināt
speciālo cenu noteikšanu akceptētajiem darījumiem, un par
to gan es esmu drošs, ka arī turpmāk apstiprinātie
pieprasījumi saņems AGB piedāvājumus uz vienlīdzīgiem
un godīgiem noteikumiem. (..)"
"(..) Paldies par objektīvu viedokļa paušanu…………. (..)"
"(..) Kārtējo reizi esam nonākuši pie saspringtas situācijas
autoiepirkumu krustcelēs.
Šim konkursam [Iesniedzējs] bija izsūtījis ziņojumu
partneriem par iestrāžu veidošanu un lūgumu partneriem
ievērot koleģitāti un to respektēt. Izvērtējot objektīvi kopējo
situāciju un, it īpaši, konkursa nolikumu un tā
specifikācijas, esam secinājuši, kad šis konkurss, diemžēl,
nav tendēts uz kādu no Volkswagen produktiem, lai vinnētu
pat 50% gadījumā kādā no tā sadaļām.
Tāpēc esam pieņēmuši lēmumu, paaugstināt iespēju vinnēt
kādu no šī konkursa grupām, piedalīties konkursā ar
vairākiem piedāvājumiem, tas ir, ar vismaz divu dīleru
piedāvājumu, kurus tie izstrādā pēc sava interpretējuma
pēc konkursa nolikuma.
Šajā gadījumā katrs no Jums saņems no Auto Group Baltic
cenu piedāvājumu pēc Jūsu pieprasītajām specifikācijām.
Attīstot tālāk šo koleģiālo vienošanos, lūdzu Jūs uz sapratni
vienam pret otru un pret Importētāju. Piedalīšanās
konkursos un it īpaši to vinnēšana ir mūsu visu kopējs
darbs Volkswagen zīmola popularizēšanai un
spodrināšanai. Ja esat veikuši kādas iestrādes konkursos
un par to laikus informējuši pārējos partnerus, un ja
redzat, kad šeit tik tiešām ir padarīts darbs lai Vokswagen
vinnētu - lūdzu respektēt vienam otru. Kādreiz ir jāizvērtē
kopējā situācija un ja specifikācijas nav pieslīpētas
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K.D.@moller.lv

28.10.2008.
plkst.6:59 PM
29.10.2008.
plkst.8:36 AM

A.C.@[nosaukums].lv

K.D.@moller.lv

29.10.2008.
plkst.10:46
AM

A.C.@[nosaukums].lv

RE: cenu
piedavajums

A.T.
A.C.@[nosaukums].lv

29.10.2008.
plkst.12:12
PM

K.D.

Re: cenu
piedavajums

K.D.

29.10.2008.
plkst.12:22

A.C.

RE: cenu
piedavajums

19

G.A.
G.A.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"

27.11.2008.
plkst.11:02

N.I.
K.D.
Z.L.
A.V.

Nr

From:

Sent:

To:

CC:

Subject:

Īss saturs

1

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
SIA "Venta Motors"

09.06.2009.
plkst.10:37
AM

K.D.

R.K.

Konkurss
Latvijas
Dzelzceļš

R.K.

09.06.2009.
plkst.10:45

C.L.
K.D.

"(..) Vai kāds no lielajiem dīleriem (Rīga, Sigulda) jau šeit
darbojas un ir pieprasījis informāciju AGB?? Ja nevienam
no kolēģiem nav iestrādes, varbūt mēs varam pajaukt gaisu
konkurentiem?"
"Sazvanies ar māsu!
Viņa startē šajā konkursā!"

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv

Cenu
piedavajums
Re: Cenu
piedāvājums

Volkswagen produktam - mums jāaudzē muskuļi un
jāpalīdz vienam otram šo konkursu iznest cik vien
iespējams rezultatīvi! (..)"
"(..) Pielikumā nosūtu Fleet cenu ar rūpnīcas atbalstu
piedāvājumu LLKIC cenu aptaujai. (..)"
" Paldies K.D. Un ja nav noslēpums, kurs vēl no Vw
Partneriem pieprasijis Cenu šim konkursam?:)
Itkā pa šo auto es esmu no laika gala ar N.Z. runājis un
kopā komplektaciju buvejusi."
" Sveiks, A.C.! Jā, bet VCV nebija informēts par
"speciālām" iestrādēm un ir saņēmis adekvātu
piedāvājumu saskaņā ar definēto pieprasījumu vēl pirms
tevis… (..) "
"(..) Speciālas iestrādes arī iepriekš mums Jēkabpils VW
nogrāva un ar viņiem nav runājama normāla valoda.
Pa Latvijas TV konkursu es jau sen izsūtīju un gribui redzēt
kā viņi nepiedalīsies:)
Takā, kad izsludinās šo konkursu, lūdzu ņemiet vērā to ka
mēs jau ar viņiem strādājam sen."
" (..) nu īstenībā tas nav nomērāms, vismaz no mūsu puses
šobrīd jau nu noteikti ne, tā kā jātiek vien jums pašiem galā
būs…., bet konkurss, par cik man ir info, jau sen ir
izsludināts…,tas tā informācijai…"
"Cien. VW Kolēģi,
Darām jums zināmu, ka Motors Latvia SIA ir veicis
zināmas iestrādes Jaunalūksnes pagasta padomes
izsludinātajai Cenu aptaujai par "Jaunas vieglās pasažieru
automašīnas iegādi….
Ceram uz sapratni un veiksmi darbos."

K.D.

F.B.@[nosaukums].lv
U.P.
O.@[nosaukums].lv
vw@lauri.apollo.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
C.P.@vw-jekabpils.lv
R.Z.@vw-jekabpils.lv

Cenu aptauja
Jaunalūksnes
pagastam

2009.gads

RE: Konkurss
Latvijas
Dzelzceļš
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2

A.P.
A.P.@ripoautocentrs.lv
SIA "Ripo autocentrs"

17.04.2009.
plkst.12:06

3

A.P.
A.P.@ripoautocentrs.lv
SIA "Ripo autocentrs"

22.04.2009.
plkst.12:00

4

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
SIA "Venta Motors"

23.04.2009.
plkst.12:16

5

K.B.

16.09.2009.
plkst.16:15

6

G.A.
G.A.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"

26.11.2009.
plkst.15:38

A.C.
U.P.
C.L.
N.H.

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv

01.12.2009.
plkst.11:30

F.B.
K.K.@[nosaukums].lv

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
SIA "Venta Motors"

27.11.2009.
plkst.2:02 PM

zana@saldus.lv

7

A.V.@vw-riga.lv
A.G.@sdautocentrs.lv
R.Z.@volkswagen-jekabpils.lv
U.P.@vw-ventspils.lv
J.@lauri.apollo.lv
A.C.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
AV.@vw-riga.lv
A.G.@sdautocentrs.lv
R.Z.@volkswagen-jekabpils.lv
U.P.@vw-ventspils.lv
J.@lauri.apollo.lv
N.I.@[nosaukums].lv
K.B.@[nosaukums].lv
A.V.
Z.L.
A.G.@sdautocentrs.lv
N.H.
R.Z.@volkswagen-jekabpils.lv
C.P.@volkswagen-jekabpils.lv
J.@lauri.apollo.lv
vw@lauri.apollo.lv
N.I.@[nosaukums].lv
K.B.@[nosaukums].lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
N.I.
R.K.

J.P.
P.U.

Gatartas
pansionāta cenu
aptauja

"(..) Gribu Jums darīt zināmu, ka Drustu pagasta Gatartas
pansionāts tuvākajās dienās izsludinās konkursu/cenu
aptauju par mikroautobusa iegādi, kurā mēs piedalīsimies,
kā arī esam jau veikuši iestrādes, un ir sagatavota
automašīna. Tāpēc lūgšu Jums šajā konkursā nepiedalīties.
(..)"

`Ripo autocentrs`

VAS Latvijas
Jūras
administrācija

"(..) Izziņoju Jums par vēl vienu konkursu/cenu aptauju,
kuru pēc valsts svētkiem izsludinās VAS Latvijas Jūras
administrācija. Mēs šeit esam veikuši iestrādes, tāpēc lūgšu
Jums konkursā nepiedalīties. (..)"

U.P.

Ēdoles pagasta
padome

"(..) Vēlos informēt, ka tuvākajās dienās Ēdoles pagasta
padome izsludinās konkursu/cenu aptauju par pasažieru
autobusa piegādi.
Ar pasūtītāju un AGB mēs esam jau veikuši pārrunas un
iestrādes, tāpēc lūgums Jums to respektēt un konkursā
nepiedalīties. (..)"

Z.L.
U.P.
R.Z.@vw-jekabpils.lv
A.G.@sdautocentrs.lv
Z.L.
I.V.
K.J
N.I.
R.K.
A.V.
E.T.

informācijai

"Informējam, ka [Iesniedzējs] strādā pie a/m specifikāciju
sagatavošanas Šveices atbalsta programmai (VW Crafter
28 gab.).
Konkurss tiks izsludināts nākošā gada sākumā."
"(..) esam viekuši zināmas iestrādes sekojošā iepirkuma
procedūrā, būsi pateicīgi ja konkursā nepiedalīsieties. (..)"

Stopiņu novada
dome konkurss

Stopiņu novada
dome konkurss
Zaņas pagasta
pārvaldes
vadītājai autobusa
tehniskā
specifikācija

"Kolēģi, Vai konkurēsim ārā mūsu parter Dīlerus?
Domāju ka nebūtu smuki, jo pēdējā laikā veidojas sakarīga
sadarbība, nevis konkurence :( "
"(..) atsaucoties uz mūsu neseno telefonsarunu par jauna
autobusa iegādi, esam izveidojuši tehnisko specifikāciju, ko
izmantot iepirkumu procedūras (cenu aptaujas vai
konkursa) sagatavošanai. (..)"
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8

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
SIA "Venta Motors"

03.12.2009.
plkst.3:20 PM

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
SIA "Venta Motors"

14.12.2009.
plkst.4:22 PM

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

14.12.2009.
plkst.16:29

A.C.
N.H.
A.B.@sdautocentrs.lv
F.B.@[nosaukums].lv
E.T.@[nosaukums].lv
J.P.
R.Z.
A.P.@ripoautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
A.C.
N.H.
A.B.@sdautocentrs.lv
F.B.@[nosaukums].lv
E.T.@[nosaukums].lv
J.P.
R.Z.
A.P.@ripoautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
F.B.
K.K.@[nosaukums].lv
A.
E.T.
G.M.
S.V.

Z.L.
I.V.
K.J
N.I.@volkswagen.lv
R.K.@volkswagen.lv
G.A.
U.P.

Zaņas pagasta
pārvalde pasažieru
autobusa
piegāde.

Z.L.
I.V.
K.J
R.K.@volkswagen.lv
G.A.
U.P.

RE: Zaņas
pagasta
pārvalde pasažieru
autobusa
iegāde.

N.I.@[nosaukums].lv

Fw: Zaņas
pagasta
pārvalde pasažieru
autobusa
iegāde.

"(..) Vēlos informēt, ka Venta Motors ir ievadījis sarunas ar
Saldus novada Zaņas pagasta pārvaldi par jauna pasažieru
autobusa iegādi.
Iespējams, ka līdz gada beigām tiks izsludināts arī
iepirkums (cenu aptauja/konkurss), tāpēc būsim pateicīgi,
ja respektēsiet mūsu iestrādes, ieguldīto darbu un
nepiedalīsieties šajā iepirkumā.
Kad tiks publicēts iepirkums, vēlreiz centīšos par šo
atgādināt. (..)"
"(..) Saldus novada dome 11.12.2009. ir izsludinājusi
iepirkumu par autobusa piegādi Zaņas pagasta pārvaldes
vajadzībām. (..) Vēlējos vēlreiz atgādināt, ka ar pasūtītāju
esam jau veikuši iestrādes un tāpēc startējam šajā
konkursā."

2010.gads
Nr
1

From:
A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

Sent:
15.01.2010.
plkst.17:45

To:

CC:
N.I.
F.B.
K.K.@[nosaukums].lv
A.
E.T.
G.M.
S.V.

Z.L.
K.J@vw-riga.lv
D.B.@vw-riga.lv
I.V.@vw-riga.lv
G.A.
A.V.
U.P.
C.L.@vw-ventspils.lv
K.G.@vw-ventspils.lv
N.H.
A.B.
A.G.@sdautocentrs.lv
U.G.
J.G.
R.Z.
A.Ū.@volkswagenjekabpils.lv

Subject:
Vw Crafter 50
LR Autobusa
Konkurss

Īss saturs
"(..) Gribu Jūs informēt ka mūsu ilggadējs klients "Katvaru
Internātpamatskola" visticamāk nākamnedēļ izsludinās
konkursu par VW Crafter 16+1 autobusa iegādi + ar
Invalīdu ratiņu stiprinājumu, liftu, utt. Ar šo projektu esmu
strādājis jau 1,5 gadu.
Katvaru Internātpamatskola ilgā procesa laikā ir beidzot
saņēmusi Eiropas naudiņas lai realizētu šo procesu.
Protams, Jūs zinat šis ir ilgs process lai sasniegtu pozitīvu
gala rezultātu...
Pilnībā visas Specifikācijas esmu es būvējis, lai šo projektu
varētu realizēt. Konkursā piedāvājam jau konkrēti esošu
auto.
(..) Ceru, ka Jūs būsiet saprotoši un negrausiet manis
ieguldīto laiku un darbu. (..)"
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2

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

15.02.2010.
plkst.18:27

N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
K.K.@[nosaukums].lv
A.
E.T.
G.M.
S.V.

3

N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD AUTOCENTRS"
liepaja@skoda.lv

18.03.2010.
plkst.11:50

C.L.
Z.L.
R.Z.@volkswagen-jekabpils.lv
C.P.@volkswagen-jekabpils.lv
J.@lauri.apollo.lv
vw@lauri.apollo.lv
N.I.@[nosaukums].lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
A.C.
F.B.@[nosaukums].lv

A.P.
info@ripautocentrs.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
R.K.
K.D.
N.I.
Z.L.
K.J@vw-riga.lv
D.B.@vw-riga.lv
I.V.@vw-riga.lv
G.A.
A.V.@vw-riga.lv
U.P.@vw-ventspils.lv
C.L.@vw-ventspils.lv
K.G.@vw-ventspils.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
A.B.
A.G.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
vw@lauri.apollo.lv
R.Z.
A.Ū.@volkswagenjekabpils.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
info@ripoautocentrs.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
R.K.@moller.lv
K.D.@volkswagen.lv
N.I.@moller.lv

VW Passat
Limousine

"Gribu Jūs informēt ka mūsu ilggadējs klients "Cēsu
Novada Pašvaldība" 09.02.2010 izsludināja konkursu par
VW jaunas un lietotas a/m. iegādi. Esmu ar šo Domi veicis
ilgas pārunas kā rezultātā beidzot ir izsludināts konkurss.
Šim konkursam piedāvājām jau konkrēti esošas
automašīnas."

Pāvilostas
novada dome

"Vēlos informēt, ka Pāvilostas novada dome ir izsludinājusi
konkursu/cenu aptauju par pasažieru autobusa piegādi
16+1. Ar pasūtītāju un AGB mēs esam jau veikuši pārrunas
un iestrādes. Zinu ka J.B. (Pāvilostas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks) ir lūdzis pēc piedāvājuma
[Iesniedzējs] pārstāvim un Domeniks, lai veiktu cenu
salīdzinājumu (..). Esam patiešām lielu darbu un laiku
ieguldījuši, tāpēc lūgums Jums to respektēt! Paldies par
sapratni (..)"
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4

G.M.
G.M.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

28.04.2010.
plkst.10:53

I.V.
C.L.
U.P.
N.H.
J.P.@ripoautocentrs.lv
R.Z.@volkswagen-jekabpils.lv
E.T.

F.B.@[nosaukums].lv
N.I.
N.I.
Z.L.
A.V.
R.K.

Latvenergo
konkurss

5

A.C.

21.05.2010.
plkst.14:43

E.T.

6

Z.L.
Z.L.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"

26.05.2010.
plkst.14:55

U.P.
N.H.
R.Z.

G.M.
N.I.@[nosaukums].lv
Ripo autocentrs
R.K.

sanitārais
transports

7

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
SIA "Venta Motors"

20.07.2010.
plkst.14:23

A.C.
A.F.
E.T.@[nosaukums].lv
G.M.@[nosaukums].lv

U.P.
J.P.@ripoautocentrs.lv
N.H.

Ventspils klients
-Multivan
Highline

8

N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD AUTOCENTRS"
liepaja@skoda.lv

11.08.2010.
plkst.16:35

Z.L.
A.C.
U.P.
C.L.
E.T.
J.@lauri.apollo.lv
G.M.@[nosaukums].lv
A.P.@ripoautocentrs.lv

FW: auto
konkurss

Iepirkumi
Liepaja

"(..) Vēlos Jūs informēt, ka šīs nedēļas beigās vai nākošās
nedēļas pirmajā pusē tiks izsludināts Latvenergo konkurss,
"Transorta līdzekļu iegāde 2011. un 2012.gadā".
Esam ieguldījuši lielu darbu šī konkursa ietvaros, ka
rezultātā 8 no 9 lotēm ir gatavotas uz VW automašīnu
specifikācijas.
Lūgums ņemt vērā mūsu iegūldīto darbu un neiesniegt
savus piedāvājumus!"
"Labdien, kolēģi!
Vēlos Jūs informēt, ka tuvāko dienu laikā Valsts
Autotransporta Direkcija izsludinās konkursu par jaunas
automāšinas iepirkumu. (..) mēs esam ieguldījuši darbu
tieši šī konkursa sagatavošanā, lūgums to respektēt un
neiesniegt savus piedāvājumus.
Lūdzu nododiet šo ziņu arī tiem saviem kolēģiem, kuri nav
pievienoti šī ziņojuma saņēmēju sarakstam. (..) Ar cieņu,
I.V. (..) Volkswagen centrs Rīga
Motors Latvia SIA (..) I.V.@vw-riga.lv (..)"
" Labdien, Partneri!
Vēlamies informēt jūs, ka būs izsludināts jauns sanitārā
auto transporta iegādes konkurss, esam ieguldījuši milzīgu
darbu tehniskās specifikācijas sagatavošanā.
Cerot uz sapratni, (..)"
"(..) Iespējams pie kāda no jums dažas dienas iepriekš ir
griezusies Ventspils firma "iLink" (pārstāvis B.) ar lūgumu
sagatavot cenas piedāvājumu modelim Multivan Highline
180Zs DSG (alternatīva viņiem ir Chrysler)
Vēlējos tikai informēt, ka esam veikuši iestrādes un
sagatavojuši labu piedāvājumu, tāpēc gribētos, lai
neveicam savstarpēju sacensību par lētāko cenu.
Protams, atlaides ir jūsu ziņā, bet ceru, ka tās uz jauno
modeli ir saprāta robežās."
"(..) vēlos Jūs informēt par vairākiem konkursiem un cenu
aptaujām, ko izsludinās mūsu ilggadēji gan auto
tirdzniecības, gan servisa klienti, kurās ņemam līdzdalību
un pie kuriem esam strādājuši jau no 2010.gada sākuma.
SIA "SD Autocentrs" strādāju jau piecus gadus un varu
apgalvot, ka šajā laikā SD Autocentrs ir bijis vienmēr lojāls
pret Jūsu iesūtītiem informatīvajiem paziņojumiem, kuros ir
minēts par Jūsu līdzdalību kādā no cenu aptaujām vai
iepirkumiem, tāpēc arī šoreiz lūdzam Jums būt lojāliem
pret mums un neņemt dalību zemāk minētajās cenu
aptaujās vai iepirkumos ar cenu dempingiem.
Nav izslēgts ka kāds no klientiem vai es pats varu griezties
pie Jums pēc piedāvājuma cenu salīdzināšanai, kas Jums
neliedz sniegt piedāvājumu tikai bez atlaidēm.
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Iepirkumi/cenu aptaujas:
Grobiņas novad dome
Skolēnu mikroautobuss 19+1+1+2 stāvvietas (tiks
izsludināts nākam nedēļ)
Aizputes novada dome
Skolēnu mikroautobuss 19+1 (tiks izsludināts nakam nedēļ)
Liepājas autobusu parks
Pilsētas maršrutu autobusi ar invalīdu iekāpšanu (tiks
izsludināts šī gada septembrī/oktobrī)
A/s "UPB"
Vieglo automašīnu iepirkums (tiks izsludināts šī gada 4
ceturksnī)
Liepājas enerģija
Pasažieru mikroautobus 8+1 (tiks izsludināts septembrī)
Vieglā pasažieru automašīna (tiks izsludināts septembrī)

9

10

11

A.P.
A.P.@ripoautocentrs.lv
SIA "Ripo autocentrs"

19.08.2010.
plkst.8:53

A.C.@[nosaukums].lv
E.T.@[nosaukums].lv
Z.L.@vw-riga.lv
C.L.@vw-ventspils.lv
N.H.@sdautocentrs.lv

Iepirkums

N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD AUTOCENTRS"
liepaja@skoda.lv
A.R.
info@ripoautocentrs.lv
A.P.
A.P.@ripoautocentrs.lv

19.08.2010.
plkst.11:07

A.P.

RE: Iepirkums

25.08.2010.
plkst.11:19

A.C.@[nosaukums].lv
E.T.@[nosaukums].lv
Z.L.@vw-riga.lv
C.L.@vw-ventspils.lv
N.H.@sdautocentrs.lv

Iepirkums
skolēnu
mikroautobusa
m

A.F.
C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

26.08.2010.
plkst.8:38
AM

N.H.@sdautocentrs.lv
Z.L.@vw-riga.lv
J.G.@lauri.apollo.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
info@ripoautocentrs.lv
U.P.@vw-ventspils.lv
C.L.@vw-ventspils.lv
A.C.

par konkursiem

Lūdzu informējiet savus pārdošanas cilvēkus.
Ļoti ceru uz Jūsu sapratni un godprātību. (..)"
" Sveicināti, partneri,
tāpat kā kāds no Jums ik pa laikam lūdz nepiedalīties
konkursā, kurā ir veiktas iestrādes, tāpat mēs vēlamies Jūs
lūgt respektēt mūsu ietrādes un neveidot iekšēju konkurenci
uz konkursu, kuru šodien vai rīt izsludinās Priekuļu novads
par skolēnu mikroautobusu iegādi.
Ceram uz Jūsu sapratni un lūdzam Jūs respektēt šo
informāciju!"
"Lai veicas!"

"Sveicināti, partneri,
mēs vēlamies Jūs lūgt respektēt mūsu iestrādes un neveidot
iekšēju konkurenci uz konkursu, kuru izsludinājis Rūjienas
novads par skolēnu mikroautobusa iegādi.
Ceram uz Jūsu sapratni un lūdzam Jūs respektēt šo
informāciju!"
"Sveiki kolēģi!
Jau labu laiku sadarbojoties ar Gulbenes un Apes domi
,esam sagatavojuši specifikāciju un nosūtījuši piedāvājumu.
Lūzdu respektēt mūsu iestrādes uz tuvākajā laikā
izsludinātajiem konkursiem."
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N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD AUTOCENTRS"
liepaja@skoda.lv

26.08.2010.
plkst.11:10
AM

A.F.

Re: par
konkursiem

N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD AUTOCENTRS"
liepaja@skoda.lv

27.08.2010.
plkst.12:54

U.P.

FW: par
konkursiem

12

T.M.
auto@[nosaukums].lv

27.08.2010.
plkst.11:44

13

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

27.08.2010.
plkst.11:01
AM

U.P.@vw-ventspils.lv
Z.L.@vw-riga.lv
I.V.@vw-riga.lv
C.L.@vw-ventspils.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
U.P.
Z.L.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv

A.C.
A.F.
F.B.
K.K.
E.T.
N.I.

A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.

Skolēnu
autobusu
konkurss

"Vaiņodes novada dome
Grobiņas novada dome
Rucavas novada dome
Durbes novada dome
Aizputes novada dome
Priekules novada dome
Kuldīgas novada dome
Saldus novada dome
Nīcas novada dome"
"Zemāk redzamas mūsu iestrādes pašvaldībās!
Ja, mēs vienojamies tad no šīm pašvaldībām es nepiedalos
Saldus un Kuldīgas pašvaldībās!
Pārējie ir mani ilggadējie klienti gan servisā gan auto
iegādē!
Kādas ir Tavas domas?"
"(..) Vēlos Jūs informēt par skolēnu autobusa konkursu
iestrādnēm ar Rundāles novada un Limbažu novada
pašvaldībām. Ar šīm iestādēm viss ir 100% procesā.
(..) ceru, kad Jūs respektēsiet manas, kā arī manu kolēģu
iepriekšējās iestrādes / darījumus un veiktās pārrunas ar
šiem klientiem par skolēnu autobusu iegādi. (..)"

"(..) Vēlos Jūs informēt par skolēnuautobusu konkursu
iestrādēm sekojošām Domēm:
Līgatnes novada pašvaldība - (pats agr;āk dzīvoju Līgatnē
un domes priekšsēdētājs labi zināms)
Auces novada pašvaldība - pirms pāris mēnešiem dome
iegādājās no manis jaunu VW Caravelle LR.
Kandavas novada dome - gada sākumā no manis iegādājās
Demo mazlietotu VW Caravelle LR.
Dobeles novada pašvaldība - pagāšgad beigās no manis
iegādājās VW Caddy un T% Kombi.
Siguldas novada pašvaldīva - vairāku gadu garumā
iegādāti auto.....Domāju kad jautājumi Jums nav.
Smiltenes novada pašvaldība – N.I. veicis konkrētas
sarunas ar domes priekšsēdētāju.
Ķekavas novada pašvaldība - Rīgas filiāles vadītājs F.B.
veicis pārrunas ar Domes priekšsēdētāju.
Šīm pašvaldībām mums jau viss ir 100% procesā!
(..) ceru kad Jūs respektēsiet manas / M., kā arī manu
kolēģu iepriekšējās iestrādes / darījumus un veiktās
pārrunas ar šiem klientiem par skolēnu autobusu iegādi.
(..)"
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14

U.P.
SIA "Venta Motors"

27.08.2010.
plkst.10:34
AM

N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD AUTOCENTRS"
liepaja@skoda.lv

27.08.2010.
plkst.12:51

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

27.08.2010.
plkst.11:01
AM

A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
A.F.
U.P.

U.P.
Z.L.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv

A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.

RE:Skolēnu
autobusu
konkurss

" (..) Šī konkursa sakarā gribu Jūs noinformēt, ka esam
veikuši iestrādes šādās pašvaldībās:
Kuldīgas novada pāsvaldība - Iepirkums tiks izsludināts vai
nu šodien vai nākamnedēl
Saldus novada pašvaldība - nupat tikai ir sākuši nolikuma
sagatavošanu
Talsu novada pašvaldība - Vakar bija komisijas sēde, kurā
apstiprinājuši nolikumu un specifikāciju
Ventspils novada pašvaldība - bez komentāriem
Rojas novada pašvaldība - Izsludinās nākamnedēļ
Vēl ir veiktas sarunas ar Tukuma novada pašvaldību un
Vaiņodes novada pašvaldību
Viennozīmīgi startēsim visās pašvaldībās kas ir Kurzemes
reģionā Tukumu ieskaitot, jo uzskatu, ka tas ir mūsu
interešu reģions."

Re: Skolēnu
autobusu
konkurss

" Sveiks U.P.,
Ņemot vērā to, ka 12.08.2010. izsūtīju konkrētas teh.
Specifikācijas, automašīnu rasējumus un pārbūves tāmes
Kuldīgas novada domes priekšsēdētājai, Saldus novada
priekšsēdētājai arī SD Autocentrs plāno piedalīties šajās
aptaujās. Kas attiecas uz Vaiņodi, tad pie šo te divu
autobusu iegādes esam strādājuši jau no šī gada sākuma.
Vaiņodes domes deputāts ir manas ģimenes loceklis, tāpēc
šīs un arī vieglo automašīnu iegādi vienmēr esam
sagatavojuši mēs. Arī Z.N. (priekšsēdētāja vietnieks) ir
mans klients privātas mašīnas iegādē. Varbūt, lai mums
nerastos domstarpības piedāvāju šos klientus sadalīt? Vai
Tu būtu ar mieru? Vienmēr taču esam atraduši
kompromisu?!
Vai tomēr Tu esi stingri nolēmis dempingot?"
"(..) Vēlos Jūs informēt par skolēnu autobusu konkursu
iestrādēm sekojošām Domēm:
Līgatnes novada pašvaldība - (pats agr;āk dzīvoju Līgatnē
un domes priekšsēdētājs labi zināms)
Auces novada pašvaldība - pirms pāris mēnešiem dome
iegādājās no manis jaunu VW Caravelle LR.
Kandavas novada dome - gada sākumā no manis iegādājās
Demo mazlietotu VW Caravelle LR.
Dobeles novada pašvaldība - pagāšgad beigās no manis
iegādājās VW Caddy un T% Kombi.
Siguldas novada pašvaldīva - vairāku gadu garumā
iegādāti auto.....Domāju kad jautājumi Jums nav.
Smiltenes novada pašvaldība – N.I. veicis konkrētas
sarunas ar domes priekšsēdētāju.
Ķekavas novada pašvaldība - Rīgas filiāles vadītājs F.B.

Skolēnu
autobusu
konkurss
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U.P.
SIA "Venta Motors"

27.08.2010.
plkst.11:35
AM

J.P.
J.P.@ripoautocentrs.lv
SIA "Ripo autocentrs"

27.08.2010.
plkst.11:55
AM

A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
A.F.
U.P.
A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
A.F.

RE: Skolēnu
autobusu
konkurss

RE: Skolēnu
autobusu
konkurss

veicis pārrunas ar Domes priekšsēdētāju.
Šīm pašvaldībām mums jau viss ir 100% procesā!
(..) ceru kad Jūs respektēsiet manas / M., kā arī manu
kolēģu iepriekšējās iestrādes / darījumus un veiktās
pārrunas ar šiem klientiem par skolēnu autobusu iegādi.
(..)"
" (..) Šī konkursa sakarā gribu Jūs noinformēt, ka esam
veikuši iestrādes šādās pašvaldībās:
Kuldīgas novada pāsvaldība - Iepirkums tiks izsludināts vai
nu šodien vai nākamnedēl
Saldus novada pašvaldība - nupat tikai ir sākuši nolikuma
sagatavošanu
Talsu novada pašvaldība - Vakar bija komisijas sēde, kurā
apstiprinājuši nolikumu un specifikāciju
Ventspils novada pašvaldība - bez komentāriem
Rojas novada pašvaldība - Izsludinās nākamnedēļ
Vēl ir veiktas sarunas ar Tukuma novada pašvaldību un
Vaiņodes novada pašvaldību
Viennozīmīgi startēsim visās pašvaldībās kas ir Kurzemes
reģionā Tukumu ieskaitot, jo uzskatu, ka tas ir mūsu
interešu reģions."
"(..) Es tā skatos, ka sākās Latvijas teritorijas pārdalīšana
Mēs esam veikuši iestrādes sekojošās pašvaldībās:
- Alojas novads
- Gulbenes novads
- Limbažu novads
- Priekuļu novads
- Rūjienas novads
- Smiltenes novads
- Strenču novads
- Rēzeknes novads
- Apes novads
- Jēkabpils novads
- Madonas novads
Un vispār ko mēs te dalam, ka konkursi vēl nemaz nav
izsludināti?
Es saprotu ka visiem gribas ēst, bet varbūt tomēr strādājam
pa savu perimetru!
Savādāk nenopelnīsim neviens savā starpā konkurējot, jo
kā sapratu starta cenu mums visiem būs vienāda.
Veiksmīgas medības,"
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C.L.
(www.vw-ventspils.lv)

27.08.2010.
plkst.12:09
PM

J.P.
U.P.
A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
A.F.

Re: Skolēnu
autobusu
konkurss

N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD AUTOCENTRS"
liepaja@skoda.lv

27.08.2010.
plkst.14:11

C.L.
J.P.
U.P.
A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
J.@lauri.apollo.lv

Re: Skolēnu
autobusu
konkurss

"Informācijai - vēl jau ir spēkā konkurences likums, tā kā
ar dalīšanu jābūt uzmanīgiem…. :)
Konkurencei ierobežojošas darbības
11.pants. Aizliegtas vienošanās un par spēkā esošām
atzītas vienošanās
(1) Ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā neesošas
tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir
konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana
Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par:
1) tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā
veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par tādas
informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai
realizācijas noteikumiem;
2) ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās
attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli;
3) tirgu sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus
vai citus nosacījumus;
4) noteikumiem, kuri darījumu slēgšanu, grozīšanu vai
izbeigšanu ar trešo personu padara atkarīgu no tā, vai šī
trešā persona uzņemas saistības, kuru komerciālais
lietojums neattiecas uz konkrēto darījumu;
5) piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs
vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot
gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu
piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt,
ierobežot vai deformēt konkurenci;
6) nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos
darījumos ar trešajām personām, radot tām konkurences
ziņā nelabvēlīgākus apstākļus;
7) darbībām (bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir
spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta
potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā
tirgū."
"Come on!"

19

15

J.P.
J.P.@ripoautocentrs.lv
SIA "Ripo autocentrs"

27.08.2010.
plkst.10:55
AM

N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD AUTOCENTRS"
liepaja@skoda.lv

27.08.2010.
plkst.13:17

info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
U.P.
A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
A.F.

J.P.
U.P.
A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
C.L.
J.@lauri.apollo.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv

Re: Skolēnu
autobusu
konkurss

Re: Skolēnu
autobusu
konkurss

"(..) Es tā skatos, ka sākās Latvijas teritorijas pārdalīšana
Mēs esam veikuši iestrādes sekojošās pašvaldībās:
- Alojas novads
- Gulbenes novads
- Limbažu novads
- Priekuļu novads
- Rūjienas novads
- Smiltenes novads
- Strenču novads
- Rēzeknes novads
- Apes novads
- Jēkabpils novads
- Madonas novads
Un vispār ko mēs te dalām, ka konkursi vēl nemaz nav
izsludināti?
Es saprotu ka visiem gribas ēst, bet varbūt tomēr strādājam
pa savu perimetru!
Savādāk nenopelnīsim neviens savā starpā konkurējot, jo
kā sapratu starta cenu mums visiem būs vienāda.
Veiksmīgas medības,"
"Perimetrs ir bijis sadalīts jau gadu gadiem.
Korekti strādājot un izrunājot dempingi neradīsies.
Zemāk redzami klienti, kas ir mani ilggadēji servisa un
auto iegādes klienti. Ar lielāko daļu esam jau tikušies
klātienē un visu izrunājuši. Nesaprotu kāpēc tāda ažiotāža?
Pie šī projekta bija jāsāk strādāt laicīgāk!
Lai nu kā ar Ventspili esam kurzemes reģionu sadalījuši.
Iesaku arī Jums vienoties, tāpēc ka pēc visa izskatās, ka
nenopelnīs neviens.
(..) Nekašķējatioes par to kas iespējams nemaz nenotiks!
Mums vēl jāstrādā un jāstrādā kopā!
Mūsu klienti kas ir parakstījuši vienošanos ar ministriju
par skolēnu autobusu iegādes projektu:
Vaiņodes novada dome
Grobiņas novada dome
Rucavas novada dome
Durbes novada dome
Aizputes novada dome
Priekules novada dome
Nīcas novada dome (..)"
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RE:Skolēnu
autobusu
konkurss

"Pilnībā piekrītu N.H.!
Venta Motors piedalīsies šādās pašvaldības
Ventspils
Kuldīga
Saldus
Talsi
Tukums
Roja - ??
Kandava (startēsim)"

A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.

Skolēnu
autobusu
konkurss

A.C.
U.P.@vw-ventspils.lv
Z.L.@vw-riga.lv
I.V.@vw-riga.lv
C.L.@vw-ventspils.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
E.T.
Auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.

Skolēnu
autobusu
konkurss

"(..) Lūdzu nekavējoties izsūtīt informāciju visiem VW
Dīleru pārstāvjiem info par mūsu iestrādēm!!! Darbs ir
obligāts un veikt to nekavējoties! Katram darbi ir sadalīti
un skaidrs darba process. Man jau sāk zvanīties no
vairākiem VW centriem un uzdod visādus jocīgus
jautājumus....
Šajā pasākumā mēs startējam pēc iespējas vairākās domēs.
Kā jau pārējie Dīleri izsūtījuši meilus par iestrādēm, mums
arī tas jādara.
C., par E.T. domēm izsuti no viņas meila info vai sazinies
lai viņa pati to izdara. (..)"
"Labdien Dārgie Kolēģi,
Vēlos Jūs informēt par skolēnu autobusu konkursu
iestrādēm sekojošām Domēm:
• Madonas
• Rēzeknes
•Preiļu
•Krāslavas
•Jēkabpils
•Ilūkstes
•Viesītes
•Jaunjelgava
• Ķegums
Šīm visām pašvaldībām mums jau viss ir procesā!
Cien. Kolēģi, es ceru kad Jūs respektēsiet manas / M., kā
arī manu kolēģu iepriekšējās iestrādes/ darījumus un
veiktās pārrunas ar šiem klientiem par skolēnu autobusu
iegādi. (..)"

U.P.
U.P.@vw-ventspils.lv
SIA "Venta Motors"

27.08.2010.
Plkst.12:38

M G.

16

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

27.08.2010.
plkst.11:16

17

A.F.
C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

27.07.2010.
plkst.11:27

J.P.
U.P.
A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
C.L.
J.@lauri.apollo.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
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U.P.
U.P.@vw-ventspils.lv
SIA "Venta Motors"

27.08.2010.
plkst.11:52
AM

A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
A.F.

Skolēnu
autobusu
konkurss

T.M.
auto@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

27.08.2010.
plkst.11:58
AM

U.P.
A.C.
A.
E.T.
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
A.F.

RE: Skolēnu
autobusu
konkurss

"Skatos, ka ir palikuši:
Aloja
Durbe
Jaunpils
Limbaži
Pārgauja
Garkalne
Iecava
Jelgava
Mārupe
Ogre
Olaine
Rucava
Rundāle
Strenči
Vajadzētu arī šis pašvaldības sadlīt! Lai gūtu maksimālu
labumu no šī iepirkuma, vajadzētu lai katrā pašvaldībā
startē viens Volkswagen pārstāvis.
No šīm atlikušajām mēs labprāt startētu Rucavas un
Jaunjelgavas novada pašvaldību iepirkumos.
P.S. vēl jau Motors Latvia nav teicis savu vārdu šajā
sakarā!
"(..) Vēlos piebilst, ka arī ar Iecavas novada un Olaines
novada pašvaldībām viss ir 100% procesā."
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J.P.
J.P.@ripoautocentrs.lv

27.08.2010.
plkst.12:03
PM

U.P.
SIA "Venta Motors"
info@vw-ventspils.lv

27.08.2010.
plkst.11:35
AM

T.M.
U.P.
A.C.
A.
E.T.
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
A.F.
A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
J.P.@ripoautocentrs.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
A.F.

RE: Skolēnu
autobusu
konkurss

"(..) 100% Tev būs tad kad Tu būsi uzvvarējis konkursā,
nevis pirms vēl tas ir izsludināts :)"

RE: Skolēnu
autobusu
konkurss

" (..) Šī konkursa sakarā gribu Jūs noinformēt, ka esam
veikuši iestrādes šādās pašvaldībās:
Kuldīgas novada pāsvaldība - Iepirkums tiks izsludināts vai
nu šodien vai nākamnedēl
Saldus novada pašvaldība - nupat tikai ir sākuši nolikuma
sagatavošanu
Talsu novada pašvaldība - Vakar bija komisijas sēde, kurā
apstiprinājuši nolikumu un specifikāciju
Ventspils novada pašvaldība - bez komentāriem
Rojas novada pašvaldība - Izsludinās nākamnedēļ
Vēl ir veiktas sarunas ar Tukuma novada pašvaldību un
Vaiņodes novada pašvaldību
Viennozīmīgi startēsim visās pašvaldībās kas ir Kurzemes
reģionā Tukumu ieskaitot, jo uzskatu, ka tas ir mūsu
interešu reģions."
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J.P.
J.P.@ripoautocentrs.lv
SIA "Ripo autocentrs"

27.08.2010.
plkst.11:55
AM

U.P.
A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
Z.L.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
A.F.

RE: Skolēnu
autobusu
konkurss

Z.L.
Z.L.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"

27.08.2010.
plkst.13:21

J.P.
U.P.
A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.I.@[nosaukums].lv
F.B.
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
A.F.

RE: Skolēnu
autobusu
konkurss

"(..) Es tā skatos, ka sākās Latvijas teritorijas pārdalīšana
Mēs esam veikuši iestrādes sekojošās pašvaldībās:
- Alojas novads
- Gulbenes novads
- Limbažu novads
- Priekuļu novads
- Rūjienas novads
- Smiltenes novads
- Strenču novads
- Rēzeknes novads
- Apes novads
- Jēkabpils novads
- Madonas novads
Un vispār ko mēs te dalam, ka konkursi vēl nemaz nav
izsludināti?
Es saprotu ka visiem gribas ēst, bet varbūt tomēr strādājam
pa savu perimetru!
Savādāk nenopelnīsim neviens savā starpā konkurējot, jo
kā sapratu starta cenu mums visiem būs vienāda.
Veiksmīgas medības,"
"(..) Sarakste izskatās diezgan interesanta, vismaz zināsiet
labāk Latvijas ģeogrāfiju :)
Jāatzīst, ka no visa saraksta ir domes, ar kurām arī mēs
esam strādājuši un runājuši, bet atceraties, ka tas ir
konkurss."
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E.T.@[nosaukums].lv

27.08.2010.
plkst.3:42
PM

Z.L.

C.L.

27.08.2010.
plkst.16:20

E.T.@[nosaukums].lv

Z.L.
Z.L.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"

06.10.2010.
plkst.14:49

N.I.
E.T.@[nosaukums].lv

A.V.
I.V.
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C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv

14.10.2010.
plkst.10:01

R.K.
N.I.

U.P.

24

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
SIA "Venta Motors"

25.10.2010.
plkst.10:54
AM

A.C.
A.
N.H.@sdautocentrs.lv
A.B.
J.@lauri.apollo.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
K.J
G.A.
I.V.
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J.P.
U.P.
A.C.
A.
E.T.
auto@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
I.V.
C.L.
N.H.@sdautocentrs.lv
J.@lauri.apollo.lv
info@vw-valmiera.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv

RE: Skolēnu
autobusu
konkurss

"Dārgie kolēģi,
varbūt izsūtam "sadalīto" teritoriju arī SIA Domenikss, tā
sakot, ka viņiem vairs nekādu izredžu…."

RE: Skolēnu
autobusu
konkurss
LG cenu
aptauja

"Labs koments :) "

FW: Jauns Fleet
8721659
Konkurss par
a/m iegādi /
"Valsts
aizsardzības
militāro objektu
un iepirkumu
centrs"
Klients - AS
Baltijas
Ekspresis

"Ka jums ir zinams LG ir izsludinājuši aptauju uz 1
pasažieru autobusa iegādi, zinot to, ka iepriekš vairākkārt
esam runājuši visādos rakursos un līmeņos par šo klientu,
lūdzu, esiet korekti un ļaujiet mums strādāt ar šo klientu.
Jūs ļoti labi ziniet kādas iestrādes mums ir vairāku gadu
garumā ar šo klientu, lūdzu, respektējiet mūsu prasību un
esiet koleģiāli."
" (..) Ja kāds cits no dīleriem arī pieprasījis piedāvājumu
un šeit plāno piedalīties, tad lūdzam par to informēt, lai
varam šo situāciju apspriest. (..)"

" (..) Firma "Baltijas Ekspresis" (pārstāvis G.), kas ir
līdzšinējs mūsu klients, interesējās par jaunas a/m iegādi CADDY Kombi.
Iespējams viņi jautās cenu piedāvājumus arī kādam no
jums.
Lūgums, neaizrauties un savstarpēji nesacensties ar
atlaides došanu.
Nododiet šo informāciju arī saviem kolēģiem."

25

25

C.L.

27.10.2010.
plkst.3:59
PM

A.C.

Klients Ventspils nafta
termināls

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv

27.10.2010.
plkst.16:03

FW: Klients Ventspils nafta
termināls
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K.J

27.10.2010.
plkst.15:02

T.M.
A.F.
K.K.
E.T.
C.L.
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C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
Volkswagen centrs Ventspils
SIA "Venta Motors"

25.11.2010.
plkst.14:36
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C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
SIA "Venta Motors"

03.12.2010.
plkst.12:09

Z.L.
I.V.
G.A.
K.J
A.C.@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
T.M.@[nosaukums].lv
C.@[nosaukums].lv
E.T.@[nosaukums].lv
vw@lauri.apollo.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
A.B.@sdautocentrs.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
P.U.@ripoaucentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
info@ripoautocentrs.lv
Z.L.
I.V.
G.A.
K.J
A.C.@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
T.M.@[nosaukums].lv
C.@[nosaukums].lv
E.T.@[nosaukums].lv
vw@lauri.apollo.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
A.B.@sdautocentrs.lv

I.V.

U.P.

U.P.

"Sveiks, A.C.!
Iespējams pie jums arī griezīsies pārstāvis S. B. no
kompānijas Ventspils nafta termināls - interesē Caravelle
un T5 Doka.
Viņi ir mūsu ilggadēji klienti. Esam jau nosūtījuši
piedāvājumus ar speciālo cenu, bet, protams, klientam
vienmēr ir interese to pārbaudīt.
Lūgums, neaizrauties ar atlaidēm (šeit ir jāatpērk arī 2
lietoti auto), jo ja vēlamies, tad vienmēr ir pa spēkam otru
pārspēt ar cenu.... :)
Nodod šo info arī kolēģiem."
"Respect Ventspilniekus!"

RE: Klients - AS
Baltijas
Ekspresis
Iepirkums Dzirciema
speciālā
internātpamatsk
ola

"Tiko bija Tavs klients B.S., (saistīts ar naftu) (..) pateicu,
ka lielāku atlaidi iedot nevaram, jo jau ir iedota milzīgākā
atlaide pasaulē. Lūdzu novērtēt…:)"
"Vēlos informēt ka Dzirciema speciālā internātpamatskola
(adrese: (..)) tuvākā laikā izsludinās iepirkumu par
autobusa 19+1 iegādi.
Esam ar šo klientu veikuši iestrādes, tāpēc vēlamies, lai
respektējat to un neņemat līdzdalību šajā iepirkumā. Lūdzu,
nododiet šo informāciju arī saviem kolēģiem, kas nav
saņēmuši šo e-pastu. (..)"

Sarunu
procedūra "LDZ
infrastruktūra"
SIA

" (..) Vēlos informēt ka mūsu klients SIA "LDZ
infrastruktūra (reģ. Nr. 40003788258) veic sarunu
procedūru par mikroautobusa iepirkumu.
Esam ar šo klientu veikuši iestrādes, tāpēc vēlamies, lai
respektējat to un neņemat līdzdalību šajā iepirkumā.
Lūdzu, nododiet šo informāciju arī saviem kolēģiem, kas
nav saņēmuši šo e-pastu. (..)"
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E.T.
E.T.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

03.12.2010.
plkst.12:35
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A.F.
C.@[nosaukums].lv

25.12.2010.
plkst.9:47

A.P.@ripoautocentrs.lv
P.U.@ripoautocentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
info@ripoautocentrs.lv
C.L.
Z.L.
I.V.
G.A.
K.J
A.C.@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
T.M.@[nosaukums].lv
C.@[nosaukums].lv
vw@lauri.apollo.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
A.B.@sdautocentrs.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
P.U.@ripoautocentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
info@ripoautocentrs.lv
C.L.
Z.L.
I.V.
G.A.
K.J
A.C.@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
T.M.@[nosaukums].lv
E.T.@[nosaukums].lv
vw@lauri.apollo.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
A.B.@sdautocentrs.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
P.U.@ripoautocentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
info@ripoautocentrs.lv

U.P.

Rīgas siltums

"(..) Es savukārt vēlos lūgt neiesniegt savus piedāvājumus
Rīgas siltuma cenu aptaujai par vienas vieglās
automašīnas iegādi, ja gadījumā esat saņēmuši
uzaicinājumu. (..)"

N.I.@[nosaukums].lv

ieprkums
Salacgrīvas
novada dome

" (..) Vēlos informēt ka mūsu klients Salacgrīvas novada
dome ir izsludinājusi konkursu par vieglās automašīnas
iegādi. Sadarbojamies ar viņiem jau 5 gadus (tikko beidzās
operatīvais līzings iepriekšējam Passat modelim un
protams piedāvājam jauno), tāpēc vēlamies, lai respektējat
to un neņemat līdzdalību šajā iepirkumā.
Lūdzam, nododiet šo informāciju arī saviem kolēģiem, kas
nav saņēmuši šo e-pastu."
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N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv

15.12.2010.
plkst.15:23
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E.T.
E.T.@[nosaukums].lv
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N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD AUTOCENTRS"
liepaja@skoda.lv
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P.U.@ripoautocentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
U.P.
A.F.
C.L.
Z.L.
I.V.
G.A.
K.J
A.C.
K.K.@[nosaukums].lv
T.M.@[nosaukums].lv
J.G.
N.H.
A.B.@sdautocentrs.lv
A.P.
P.U.@ripoautocentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
info@ripoautocentrs.lv
E.T.

Iepirkums
Grobiņas
novada dome

" (..) Vēlos Jūs informēt par iepirkumu augstāk minētam
klientam. Esam paši izstrādājuši specifikāciju, kā arī daļu
no nolikuma, lūdzu ņemt vērā mūsu ilggadējo sadarbību ar
šo klientu un neņemt dalību šajā ieprikumā. (..)"

N.I.

Smiltenes
novada dome

" (..) Smiltenes novada dome ir izsludinājusi iepirkumu par
Jaunas dienesta automašīnas iegādi Smiltenes novada
Pašvaldības policijas vajadzībām. Tā kā esam veikuši
pārrunas ar klientu un sagatavojuši tehnisko specifikāciju
šim iepirkumam, lūdzam to respektēt un neņemt līdzdalību
iepirkumā. (..)"

A.F.
C.L.
Z.L.
I.V.
G.A.
K.J
A.C.@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
T.M.@[nosaukums].lv
vw@lauri.apollo.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
P.U.@ripoautocentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
info@ripoautocentrs.lv

Grobiņas
novada dome Sociālais
dienests

"(..) Šodien tiks izludināts konkurss Grobiņas novada
domei - Sociālam dienestam vieglās pasažieru automašīnas
iegāde (7-vietīga), par kuru Jūs jau informēju iepriekš!
Lūdzu painformējiet savus pārdošanas cilvēkus, ja kādu
esam piemirsis pievienot! (..)"
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2011.gads
Nr
1

2

3

4

From:

Sent:

To:

CC:

Subject:

Īss saturs
"(..) Lūdzu pārrezervē man sekojošu auto tenderim Aizputes novada domes pansionāts Rokaiži! (..)
Specifikāciju gatavoju pats, tāpēc uzvarēt tenderī domāju
nebūs problēmu!"
"(..) Pielikumā nosūtu Jums gatavu tehnisko specifikāciju,
kuru droši varat sludināt ārā! (..)"

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv
N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv
N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

21.01.2011.
plkst.15:09

U.L. VW

Polo

21.01.2011.
plkst.15:35

E.L.@inbox.lv

Tehniskā
specifikācija

24.01.2011.
plkst.11:02

Aizputes novada
pansionāts
Rokaiži

"(..) Vēlos Jūs informēt par iepirkumu augstāk minētam
klientam, kurā ņemu dalību ar mūsu Polo. Arī tehnisko
specifikāciju esmu sagatavojis izejot no šīs konkrētās
automašīnas parametriem.
Ja nu kādu esmu piemirsis no kolēģiem, tad lūdzu
painformējiet arī viņus! (..)"

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

24.03.2011.
plkst.09:15

A.F.
C.L.
Z.L.
I.V.
G.A.
K.J
A.C.@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
T.M.@[nosaukums].lv
E.T.@[nosaukums].lv
vw@lauri.apollo.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
P.U.@ripoautocentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
U.P.
A.C.

Aizputes novada
mazais
ieprikums

"(..) Gribēju Jūs painformēt par beidzot izsludināto
Aizputes novada domes mazo iepirkumu, kura tehnisko
specifikāciju izstrādājam tieši uz mūsu salonā stāvošo Polo.
Kā jau vienmēr lūdzu respektēt mūsu iegūldīto darbu! (..)
P.S. ja gadījumā adresāta vietā neēsmu pielicis kādu no
Jūsu kolēģiem, lūdzu painformējiet viņus!"

Z.L.
A.P.@ripoautocentrs.lv
E.T.
C.L.
I.V.
A.F.
L.
Ū.@skoda.lv
N.
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5

6

T.M.
T.M.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

18.02.2011.
plkst.11:14

I.V.
I.V.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"
Volkswagen centrs Rīga

28.02.2011.
plkst.9:15
PM

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv

01.03.2011.
plkst.9:13

C.L.
Z.L.
I.V.
G.A.
K.J
A.C.@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
C.@[nosaukums].lv
E.T.@[nosaukums].lv
vw@lauri.apollo.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
A.B.@sdautocentrs.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
P.U.@ripoautocentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
info@ripoautocentrs.lv
U.P.
C.L.
A.C.@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
C.@[nosaukums].lv
E.T.@[nosaukums].lv
vw@lauri.apollo.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
A.B.@sdautocentrs.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
P.U.@ripoautocentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
info@ripoautocentrs.lv
N.L.
E.T.
K.K.
A.F.
T.M.

N.I.@[nosaukums].lv

Konkurss"Transportlīdze
kļu operatīvā
līzinga
pakalpojums
Vides
aizsardzības un
reģionālās
attīstības
ministrijas
vajadzībām"

"(..) Vēlos informēt, ka mūsu klients Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija izsludinās konkursu par
transportlīdzekļu operatīvā līzinga pakalpojumiem
ministrijas vajadzībām. Esmu ar šo klientu veicis iestrādes
un sagatavojis specifikāciju šim konkursam, tāpēc vēlos, lai
respektējat to un neņemat līdzdalību šajā iepirkumā.
Lūdzu, nododiet šo informāciju arī saviem kolēģiem, kas
nav saņēmuši šo e-pastu. (..)"

Autotransporta
direkcija

"(..) Vēlos Jūs informēt, ka drīzumā tiks izsludināts
konkurss a/m iepirkumam Autotransporta direkcijas
vajadzībām. Lūgums respektēt ieguldīto darbu un savus
piedāvājumus pietaupīt citiem konkursiem;) (..)"

FW:
Autotransporta
direkcija
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7

8

9

E.T.
E.T.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

11.03.2011.
Nr.6:06 PM

K.K.
K.K.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

14.03.2011.
plkst.8:39

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
Volkswagen centrs Ventspils

konkurss par
Neatl.med.palīd
zibas
automašīnām

"(..) Vēlos informēt Jūs, ka drīzumā varētu būt izsludināts
konkurss par Neatliekamās medicīniskās palīdzības
automašīnu iegādi.
Lūgums respektēt [Iesniedzējs] un SIA "SD Autocentrs"
kopējo ieguldīto darbu un nemēģināt radīt savstarpēju
konkurenci startējot šājā konkursā. (..)"

RE: konkurss
par
Neatl.med.palīd
zibas
automašīnām
Venta Motors
dalība
pašvaldību
iepirkumos

"(..) Par mazu un taisnīgu atlīdzību esmu gatavs pievērt
acis uz godīgas konkurences principiem un visādā veidā
(izņemot naudu) atbalstīt tavus nesavtīgos centienus."

I.V.
C.L.
A.C.@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
C.@[nosaukums].lv
vw@lauri.apollo.lv
N.H.@sdautocentrs.lv
A.B.@sdautocentrs.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
P.U.@ripoautocentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
info@ripoautocentrs.lv
U.P.
Z.L.
G.A.
E.T.

N.I.
F.B.
A.G.@sdautocentrs.lv

28.03.2011.
plkst.5:35
PM

N.H.
A.C.
Z.L.
A.P.@ripoautocentrs.lv
E.T.
E.G.@ripoautocentrs.lv
I.V.

U.P.

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
Volkswagen centrs Ventspils

27.05.2011.
plkst.10:09

U.P.

Venta Motors
dalība
pašvaldību
iepirkumos Kuldīgas
novads

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

16.05.2011.
plkst.13:08

N.H.
A.C.
Z.L.
A.P.@ripoautocentrs.lv
E.T.
E.G.@ripoautocentrs.lv
I.V.
Z.P.
C.L.
A.C.
Z.L.
A.P.@ripoautocentrs.lv
E.T.
E.G.@ripoautocentrs.lv
I.V.

A.B.

Konkurss

"(..) Vēlamies visus informēt, ka tuvākajā laikā tiks
izsludināti sekojoši iepirkumi, kuros no "Venta Motors"
puses jau ir veiktas pārrunas un gatavotas tehniskās
specifikācijas:
- Ventspils pilsētas dome
- Ventspils novada pašvaldība
- Kuldīgas novada pašvaldība
Lūgums, pārsūtīt šo ziņu arī saviem kolēģiem.
Vēlreiz informēsim visus, kad jau katrs konkrētais
iepirkums būs publicēts. (..)"
"(..) Vēlējos vēlreiz visiem atgādināt par Venta Motors
iestrādēm un dalību šajā automašīnu iepirkumā (Caddy un
Passat), ko tagad izsludinājusi Kuldīgas novada
pašvaldība. Paldies par sapratni,"

"(..) Vēlos Jūs painformēt par konkursu SIA "Liepājas
Ras", kurš tiks izsludināts rīt.
Šis konkurs tiek rīkots, kā "Zaļais iepirkums" ar visām tam
izrietošajām sekām un esmu sagatavojis speceni uz
Caravelle. Ar dažiem no Jums jau esmu runājis par šo
konkursu, kā arī konsultējies, bet domāju, ka nebūtu slikti
atgādināt! :) (..)"
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10

11

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv
L.F.
L.F.@salaspils.lv
Salaspils novada domes
juriste

20.04.2011.
plkst.15:13

N.L.

RE: konkurss

"(..) Izvērtējot līgumsummas mēs pieņēmām lēmumu
nepiedalīties! Veiksmi konkursā! (..)"

11.05.2011.
plkst.9:26
AM

info@wv-rig.lv
riga@[nosaukums].lv
info@ripoautocentrs.lv
A.Z.@autofavorits.lv
info.musaauto@mmg.lv

cenu aptauja

"(..) Salaspils novada dome gatavojas iepirkuma procedūrā
iepirkt jaunu mikroautobusu, kas aprīkots invalīdu
vajadzībām. Vēlamies apzināt, vai Jūs vēlētos piedalīties
iepirkuma procedūrā un varat piedāvāt automašīnu
saskaņā ar tehnisko specifikāciju, un arī par kādu cenu.
(..)"

[Iesniedzējs]

11.05.2011.
plkst.10:21
AM
11.05.2011.
plkst.11:09

A.C.

Fw: cenu
aptauja

A.C.
N.L.
E.T.
K.K.
A.F.
T.M.
N.H.
A.C.
Z.L.
A.P.@ripoautocentrs.lv
E.T.
E.G.@ripoautocentrs.lv
I.V.

Cenu aptauja

"Kolēģi,
Šo konkursu gatavo Ventspils VW Centrs."

U.P.

Venta Motors
dalība
publiskajos
iepirkumos

U.P.

Venta Motors
dalība
iepirkumā Salaspils
novads

"(..) Vēlamies visus informēt par Venta Motors dalību
sekojošos tuvākos iepirkumos:
-Ventspils Augstskola - a/m piegāde operatīvajā līzingā
(teh.specifikācija modelim PASSAT)
- Salaspils novada pašvaldība - invalīdu vajadzībām
piemērota mikroautobusa piegāde (teh.specifikācija
modelim CRAFTER)
Tā kā esam veikuši iestrādes, tad vēlamies, lai to
respektējat un neņemat dalību.
Lūdzam neiesniegt piedāvājumu arī netieši šajos
iepirkumos (piemēram, sadarbībā ar līzinga kompāniju).
Lūgums, pārsūtīt šo ziņu arī saviem kolēģiem. (..)"
"Sveiciens vēlreiz!
Informēju, ka šodien (27.05.) Salaspils novada dome
atkārtoti izsludinājusi iepirkumu par invalīdu vajadzībām
aprīkota mikroautobusa iegādi.
(maija sākumā 1.iepirkums beidzās bez rezultāta formālu
iemeslu dēļ)
Venta Motors jau plāno piedalīties arī šajā iepirkumā ar
modeli Crafter."
"Sveiki E.R.,
Kā jau vienojāmies pielikumā nosūtu Tev specifikācijas pa
abām automašīnām un zemāk ir redzami trīs pretendenti
uzaicinājumam uz sarunu procedūru / iepirkumu.
Jebkuru jautājumu gadījumā, lūdzu dod ziņu vai zvani!
(..)
Pretendenti:

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

12

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
Volkswagen centrs Ventspils

13.05.2011.
plkst.10:00

13

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
Volkswagen centrs Ventspils

27.05.2011.
plkst.16:30

14

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

12.05.2011.
plkst.12:53

N.H.
A.C.
Z.L.
A.P.@ripoautocentrs.lv
E.T.
E.G.@ripoautocentrs.lv
I.V.
Z.P.
E.R.

Specifikācijas
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15

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

16.06.2011.
plkst.10:02

L.R.

16

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

16.06.2011.
plkst.16:42

A.C.

E.R.

RE: Par
tiesībām veikt
automašīnu
piegādi
Liepājas
speciālās
ekonomiskās
zonas pārvaldei

FW: Par
tiesībām veikt
automašīnu
piegādi
Liepājas
speciālās
ekonomiskās
zonas pārvaldei

1.
[Iesniedzējs]
Adrese: Rīga, Dārzciema iela 60a, Latvija, LV-1073
Reģ. nr. 40003154561
Kontaktpersona: A.C. (auto tirdzniecības vadītājs) (..) Epasts: A.C.@[nosaukums].lv
2.
SIA "Venta Motors"
Adrese: Zvaigžņu iela 11, Ventspils, LV-3601, Latvija
Reģ. nr. 42103010445
Kontaktpersona: C.L. (Pārdošanas daļas vadītājs) (..) Epasts: C.L.@vw-ventspils.lv
3.
SIA "SD Autocentrs"
Adrese: Zemnieku iela 68, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. nr. 42103012097
Kontaktpersona: N.H. (Auto tirdzniecības vadītājs) (..) Epasts: N.H.@sdautocentrs.lv"
"Labrīt L.,
(..) Vienīgais jautājums ir par "Apliecināts izraksts no
iepriekšējo trīs gadu pārskatiem par Pretendenta
konercdarbības daļu", domāju, ka citiem pretendentiem tas
varētu aizņemt kādu laiku, lai šādu sagatavotu, jo jāgriežas
pie grāmatvedības un otrs (pats galvenais) ir tas, ka viņi
negribēs man rādīt savus finanšu datus, jo lai kā arī nebūtu
mēs esam mazliet konkurenti un zinu, ka viņiem šī
informācija ir konfidenciāla,(..), bet jebkurā gadījumā mēs
nevaram šo punktu izņemt? (..)"
"Sveiks A.C.,
Pielikumā Tev nosūtu dokumentus par konkursu Liepājas
Speciālai Ekonomiskajai Zonai. (..) Konkurs itkā tika
izsludināts ar šī gada 23.maiju un iesniegšanas termiņš ir
27.maijs. Mans iesniegšanas un piedāvājuma
sagatavošanas datums ir 24.maijs Venta motors ir 26.maijs
Tavs ir 25.maijs, tātad visur kur būs vajadzīgs lūdzu ieliec
25. maiju 2011.gadu
Nākamais, esmu jau aizpildījis visus ko varēju no
iesniedzamajiem dokumentiem:
Tātad, aizpildītie dokumenti kurus Tev vienkārši ir
jāizprintē un jāparaksta, ka arī jāapzīmogo:
1.Pielikums (Vieglā automašīna)
2.pielikums ( Apvidus automašīna)
5. pielikums (Finanšu piedāvājums)
6. pielikums (1. pielikums Finanšu piedāvājumam)
Tālāk, Nolikumu Tev nosūtu lai Tu zinātu, kā noformēt šo te
konkursu (kur, kā jābūt adresēm uz aploksnes u.t.t.)
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17

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

16.06.2011.
plkst.17:16

C.L.@vw-ventspils.lv

Par tiesībām
veikt
automašīnu
piegādi
Liepājas
speciālās
ekonomiskās
zonas pārvaldei

Vēl par pielikumiem:
4. pielikums (Uzņēmēja piedāvājums), šeit jau datumu Tev
esmu ielicis tikai jāizprintē un jāizpilda tukšie laukumi. (..)
7.pielikums (2. pielikums finanšu piedāvājumam) vienkārši
iekopē tehniskos datus no Touareg Hybrid un Phaeton GP3
special.
Pats svarīgākais "Nolikuma saņemšanas reģistrācija"- šito
Tu aizpildi ar 2011.05.25. paraksti un apzīmogo un
protams atsevišķi no piedāvājuma (Neliec aploksnē) nosūti
man kopā ar piedāvājumu aploksnē. Starp citu par
savākšanu, es noteikti pie Tevis iesūtīšu pie Tevis cilvēku
kurš savāks gan piedāvājumu, gan šo te nolikuma
saņemšanas reģistrācijas dok. (..)
Tākā Tu redzi konkurss tiek rīkots ar atpakaļejošu datumu
tāpēc vēlos Tev lūgt uztaisīt pēc iespējas ātrāk uztaisīt šo,
kad viņš varētu būt gatavs? (..) Konjaks no manis!
"Sveiks L.,
Pielikumā Tev nosūtu dokumentus par konkursu Liepājas
Speciālai Ekonomiskajai Zonai. (..) Konkurs itkā tika
izsludināts ar šī gada 23.maiju un iesniegšanas termiņš ir
27.maijs. Mans iesniegšanas un piedāvājuma
sagatavošanas datums ir 24.maijs [Iesniedzējs] ir 25.maijs
Tavs ir 26.maijs, tātad visur kur būs vajadzīgs lūdzu ieliec
26. maiju 2011.gadu
Nākamais, esmu jau aizpildījis visus ko varēju no
iesniedzamajiem dokumentiem:
Tātad, aizpildītie dokumenti kurus Tev vienkārši ir
jāizprintē un jāparaksta, ka arī jāapzīmogo:
1.Pielikums (Vieglā automašīna)
2.pielikums ( Apvidus automašīna)
5. pielikums (Finanšu piedāvājums)
6. pielikums (1. pielikums Finanšu piedāvājumam)
Tālāk, Nolikumu Tev nosūtu lai Tu zinātu, kā noformēt šo te
konkursu (kur, kā jābūt adresēm uz aploksnes u.t.t.)
Vēl par pielikumiem:
4. pielikums (Uzņēmēja piedāvājums), šeit jau datumu Tev
esmu ielicis tikai jāizprintē un jāizpilda tukšie laukumi. (..)
7.pielikums (2. pielikums finanšu piedāvājumam) vienkārši
iekopē tehniskos datus no Touareg Hybrid un Phaeton GP3
special.
Pats svarīgākais "Nolikuma saņemšanas reģistrācija"- šito
Tu aizpildi ar 2011.05.26. paraksti un apzīmogo un
protams atsevišķi no piedāvājuma (Neliec aploksnē) nosūti
man kopā ar piedāvājumu aploksnē. Starp citu par
savākšanu, es noteikti pie Tevis iesūtīšu pie Tevis cilvēku
kurš savāks gan piedāvājumu, gan šo te nolikuma
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18

E.G.
E.G.@ripoautocentrs.lv
SIA "Ripo autocentrs"

12.05.2011.
plkst.4:53
PM

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

12.05.2011.
plkst.16:57

19

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

07.06.2011.
plkst.15:52

20

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv

09.06.2011.
plkst.14:07

21

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

14.06.2011.
plkst.15:27

22

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

28.06.2011.
plkst.18:15

E.T.@[nosaukums].lv
I.V.@vw-riga.lv
C.L.@vw-ventspils.lv
A.C.@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
C.@[nosaukums].lv
N.H.@sdautocentrs.lv
Z.L.
E.G.

Cenu aptauja

C.L.
A.C.
Z.L.
A.P.@ripoautocentrs.lv
E.T.
E.G.@ripoautocentrs.lv
I.V.
H.S.@volkswagen.lv
N.H.
A.C.
Z.L.
A.P.@ripoautocentrs.lv
E.T.
E.G.@ripoautocentrs.lv
I.V.
Z.P.
A.C.
Z.L.

Konkurss AS
UPB

A.U.@liepajasenergija.lv

Re: Cenu
aptauja

U.P.

Venta Motors
dalība
iepirkumā Dobeles un
apkārtnes
slimnīca SIA

Passat Lim testa
brauciens

Specifikācija

saņemšanas reģistrācijas dok. (..)
Tākā Tu redzi konkurss tiek rīkots ar atpakaļejošu datumu
tāpēc vēlos Tev lūgt uztaisīt pēc iespējas ātrāk uztaisīt šo,
kad viņš varētu būt gatavs? (..) Konjaks no manis!
"(..) Vēlos informēt Jūs, ka drīzumā BALTIC FEED veiks
cenu aptauju par divu VW Caddy iegādi. Lūdzu respektēt
SIA "Ripo autocentrs" ieguldīto darbu un neradīt
savstarpēju konkurenci startējot šajā cenu aptaujā.
Pateicos par sapratni"

"Sveiks E.G.,
Jā, zinu kad viņi izsludinās konkursu, jo arī viņi pie mums
ir griezušies un no mums jau iepriekš automašīnas pirkuši
:)"
"Sveiki koēģi,
Vēlos Jūs painformēt, ka drīzumā pie Jums var griezties
mūsu ilggadējs klients A/s UPB pēc piedāvājuma uz Caddy
Kombi un Golf 6. Par šo fleet darījumu esam informējuši
arī AGB pagājušā gadā biznesplāna 2011 apspriedes laikā,
kā arī ielikām mūsu pārdošanas plānā.
Lūdzu painformēt arī tos, kurus nepievienoju šim e-pastam.
(..)"
"(..) Vēlējos informēt, ka tuvākajās dienās mūsu klients SIA
"Dobeles un apkārtnes slimnīca" izsludinās iepirkumu - par
jaunas automašīnas piegādi operatīvajā līzingā. Ņemot
vērā Venta Motors veiktās iestrādes (modelis PASSAT),
gatavojamies piedalīties šeit sadarbībā ar Volkswagen
Leasing.
Lūdzam nesniegt piedāvājumu arī netieši šajā iepirkumā
(piemēram sadarbībā ar kādu citu līzinga kompāniju).”
"(..) Viņš Jums prasīs cenu piedāvājumu uz auto, bet viņa
interesējošais auto ir piemums Passat Comforline 2,0TDI
6G brūnā krāsā. Lūdzu painformējiet savus padotos, lai
viņi nedempingo cenu, jo līdz ar to ieguvēju nebūs ne viena
puse. (..)"
"Sveiks C.,
Pielikumā nosūtu Tev sagatavotu specifikāciju Jūsu formā.
Kad esat izsludinājuši lūdzu padod ziņu un es sagatavošu
savu un pārējo pretendentu piedāvājumus.
Pārējie pretendenti varētu būt kā iepriekš [Iesniedzējs], kā
arī SIA Venta motors.
Paldies Tev jau iepriekš un gaidīšu ziņu!"

35

Sarunu
procedūra SIA
Liepājas
enerģija

"Sveiki kolēģi,
Mūsu fleet klients SIA Liepājas enerģija ir izsludinājusi
iepirkumu savā mājas lapā par vieglās am iegādi. Klientam
specifikāciju sagatavoju es un auto arī ir ceļā no rūpnīcas,
kā arī fleet piedāvājumus ir sagatavots, tāpēc lūdzu ņemt
vērā mūsu darbu. (..)"

E.R.

Pretendenti

E.R.

Re: Pretendenti

"Sveiki E.R.,
Atsaucoties uz mūsu šīs dienas sarunu, nosūtu Tev
pretendentus sarunu procedūrai:
Pretendenti:
1.
[Iesniedzējs]
Adrese: Rīga, Dārzciema iela 60a, Latvija, LV-1073
Reģ. nr. 40003154561
Kontaktpersona: A.C. (auto tirdzniecības vadītājs) (..) Epasts: A.C.@[nosaukums].lv
2.
SIA "Venta Motors"
Adrese: Zvaigžņu iela 11, Ventspils, LV-3601, Latvija
Reģ. nr. 42103010445
Kontaktpersona: C.L. (Pārdošanas daļas vadītājs) (..) Epasts: C.L.@vw-ventspils.lv
3.
SIA "SD Autocentrs"
Adrese: Zemnieku iela 68, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. nr. 42103012097
Kontaktpersona: N.H. (Auto tirdzniecības vadītājs) (..) Epasts: N.H.@sdautocentrs.lv"
"Sveiki E.R.,
Pielikumā ir konkrētā specifikācija ar regulāro pārdošanas
cenu un cena ar atlaidi!
Vēl divas specifikācijas pievienoju no pārējiem
pretendentiem. Katrā Excel faila nosaukumā Tu redzēsi no
kura pretendenta tas ir.
Šobrīd visu Tev nosūtu elektroniskā veidā, lai Jūs varat
salīdzināt un izvētēt, bet nākamās nedēļas laikā visi
pretendenti (ieskaitot mūs) iesniegs Tev oriģinālus ar
parkstiem atsaucoties uz Tavu izsūtīto vēstuli.
Tākā šeit reāli Tu vari balstīties uz konkrētiem cipariem,
kuri būs arī oriģinālajos piedāvājumos. (..)"

23

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

11.07.2011.
plkst.12:20

A.C.

24

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

04.07.2011.
plkst.13:44

25

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

06.07.2011.
plkst.18:50

Z.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
info@ripoautocentrs.lv
E.T.
T.M.
A.F.
E.G.@ripoautocentrs.lv
K.J@vw-riga.lv
K.B.
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26

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

11.07.2011.
plkst.13:40

A.C.

27

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

11.07.2011.
plkst.13:42

C.L.@vw-ventspils.lv

28

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv
N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv
N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv
C.L.

11.07.2011.
plkst.13:43

N.H.
A.C.

11.07.2011.
plkst.13:43

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]
A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]
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30

31

32

T.M.

Lūgums

Re: Lūgums

" Sveiks A.C.,
Lūgums atkal palīdzēt ar vienu iepirkumu.
Pielikumā visu esmu sagatavojis ar pareiziem datumiem,
Jums tikai jāizprintē uz savas blankas un jāparkasta un
jāapzīmogo.
Lūdzu padod ziņu, kad ir gatavs un mūsu cilvēks šodien
iebrauks pakaļ! (..)"
"Sveiks L.,
Lūgums atkal palīdzēt ar vienu iepirkumu.
Pielikumā visu esmu sagatavojis ar pareiziem datumiem,
Jums tikai jāizprintē uz savas blankas un jāparkasta un
jāapzīmogo.
Lūdzu padod ziņu, kad ir gatavs un kad Tu varētu izsūtīt pa
pastu, ja Tev nav grūti! (..)"
"Lūgums arī to speceni izprintēt un pielkt klāt pie vēstules!"

N.H.
C.L.@vw-ventspils.lv

Re: Lūgums

"Lūgums arī to speceni izprintēt un pielkt klāt pie vēstules!"

11.07.2011.
plkst.13:58

U.P.@vw-ventspils.lv

FW: Lūgums

08.07.2011.
plkst.10:45

A.C.

Klients - Stoller

08.07.2011.
plkst.10:44

C.L.

Re: Klients Stoller

"Sveiks U.P.,
Sakarā ar to, ka L. ir atvaļinājumā un biju ar viņu šo lietu
saskaņojios, vai Tu man nevarētu palīdzēt ar šo iepirkumu?
(..)"
"(..) Gadījumā, ja pie tevis griežas pārstāvji no firmas
Stoller.
Informācijai - Venta Motors piedāvājums ir rēķināts ar
AGB atbalstu SK1 (..). Tas vienkārši ir zināšanai, ja viņi
cenšas nodempingot cenu :) "
"(..) Ok, informēšu pārdevējus un nedempingosim cenu."

13.07.2011.
plkst.4:56P
M

S.V.
N.I.

Lūgums

T.M.

Z.P.
N.H.
U.P.
Z.L.
A.P.
E.G.@ripoautocentrs.lv
C.L.@vw-ventspils.lv

[Iesniedzējs]
dalība
iepirkumā
LLKC

"Sveiki, Kolēģi!
Vēlos Jūs informēt, kad tuvākajās dienās mūsu
[Iesniedzējs] ilggadējs klients Latvijas lauku konsultācijas
centrs (LLKC) izsludinās konkursu par 22gb.
kompaktklases automašīnu iegādi. Konkursa specifikācijas
ir veidota uz VW Golf (..) modeli.
Pie šī projekta esmu strādājis jau vairāk kā gadu un
beidzot esam nonākuši līdz gala stadijai un konkursa
izsludināšanai.
Mans lūgums - nekonkurēt mums savā starpā un respektēt
manis veiktās iestrādes atstājot šo konkursu manā ziņā.
(..)"

37

S.V.

13.07.2011.
plkst.17:16

N.I.
K.D.

33

U.P.
U.P.@vw-ventspils.lv

01.09.2011.
plkst.9:16

C.L.

34

E.T.
E.T.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

01.09.2011.
plkst.10:07

35

A.V.
A.V.@vw-riga.lv
Vokswagen centrs Rīga
SIA "Motors Latvia"

30.09.2011.
plkst.11:15

N.H.
A.C.
Z.L.
A.P.@ripoautocentrs.lv
E.T.
E.G.@ripoautocentrs.lv
I.V.
Z.P.
U.P.
N.H.
A.C.
Z.L.
A.P.@ripoautocentrs.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
I.V.
Z.P.
U.P.

36

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

13.10.2011.
plkst.2:21
PM

N.I.@moller.lv
N.I.@[nosaukums].lv
S.V.@moller.lv

D.R.

13.10.2011.
plkst.14:29

E.L.

E.G.
E.G.@ripoautocentrs.lv
SIA "Ripo autocentrs"

26.10.2011.
plkst.17:34

E.T.@[nosaukums].lv
K.J@vw-riga.lv
I.V.@vw-riga.lv
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FW:
[Iesniedzējs]
dalība
iepirkumā
LLKC
Venta Motors Skrundas
novada
pašvaldība

"Man nav komentāru:)"

"Sveiki visiem!
Vēlamies visus informēt, ka tuvākajā laikā tiks izsludināts
Skrundas novada domes iepirkums (..), kurā no "Venta
Motors" puses ir veiktas sarunas un gatavotas tehniskās
specifikācijas.
Lūgums, pārsūtīt šo ziņu arī saviem kolēģiem. (..)"

C.L.

RE: Venta
Motors Skrundas
novada
pašvaldība

"(..) Man savukārt ir lūgums neņemt dalību konkursā par
mikroautobusa iegādi Antūžu speciālajai
internātpamatskolai. Jau iepriekš pateicos!"

Z.P.
Z.L.

konkurss

U.P.@vw-ventspils.lv
Z.L.@vw-riga.lv
D.R.@moller.lv
info@ripautocentrs.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv

Konkurss (RP
SIA "Rīgas
satiksme")

"(..) Ir izsludināts un mēs piedalīsimies, Latvenergo
konkurss par a/m iegādi un to apkalpošanu. Apkalpošanai
ir pieprasīts norādīt servisa vietas Ventspilī, Liepājā,
Valmierā un Daugavpilī. Visticamāk, ka pie Tevis vērsīsies
arī [Iesniedzējs], lai Tu apstiprinātu šo nodrošinājumu.
Tavs uzdevums ir atrast argumentus, lai atteiktu(jau esi
apstiprinājis vairākiem, aizliegums no īpašnieku puses,
utt......) šo apstiprinājumu.
Saprotu, ka tas nav īpaši korekti, bet šoreiz tas ir ļoti
svarīgi.
P.S. Nav izslēgts, ka vērsīsies pats AGB(varbūt, ka viņi
startēs šai konkursā), tad gan Tev ir jādod šis
apstiprinājums."
"Labdien, Kolēģi!
Gribu Jūs informēt, kad mūsu ilggadējs klients RP SIA
"Rīgas satiksme" tuvākajā laikā izsludinās iepirkuma
konkursu par Jaunu automašīnu iegādi 2012 gadam.
Lūgums Jums respektēt, mūsu uzņēmuma - [Iesniedzējs]
veiktās iestrādes un neņemt dalību šajā konkursā! (..)"

FW: Konkurss
(RP SIA "Rīgas
satiksme")
Rūjienas domes
iepirkums

"Vēlos visus informēt, ka tuvākajā laikā tiks izsludināts
Rūjienas novada domes iepirkums (1 automašīna), kurā no
"Ripo autocentrs" puses ir veiktas sarunas un sagatavota

38

38

39

40

41

G.A.@vw-riga.lv
R.T.@vw-riga.lv
Z.L.
K.V.@wv-ventspils.lv
C.L.@vw-ventspils.lv
D.R.@moller.lv
D.S.@moller.lv
M.G.@moller.lv
A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
K.K.@[nosaukums].lv
N.H.@sdautocentrs.lv
M.E.@sdautocentrs.lv
Z.L.

tehniskā specifikācija.
Lūgums respektēt SIA "Ripo autocentrs" ieguldīto darbu un
neradīt savstarpēju konkurenci startējot šājā konkursā. (..)"

A.C.
E.T.
C.L.@vw-ventspils.lv
A.P.@ripoautocentrs.lv
K.J
E.G.@ripoautocentrs.lv

AS LPB
iepirkums

"(..) Zinu, ka daži ir jau iedevuši piedāvājumus AS LPB.(..)
Pats esmu nolažojies un Jūs nepainformēju par šādu cenu
aptauju, lai gan paši ar [Iesniedzējs] atbalstu pat veicām
ar klientiem testa braucienus un galu galā nopīpāju, to kad
vajadzēja Jūs painformēt.
Mans lūgums būtu atkārtotus dempinga piedāvājumus
nesniegt vai jaunus piedāvājumus ar depminga cenu, lai
varam ar šo klientu vienoties par šo jauno auto.(..)"
"(..)Cik zinu Motors nav sniedzis?"

N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

01.12.2011.
plkst.3:18

Z.L.
Z.L.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"
Volkswagen centrs Rīga
N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv
Z.P.
Z.P.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"
Volkswagen centrs Rīga
N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv
Z.P.
Z.P.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"
Volkswagen centrs Rīga
N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

01.12.2011.
plkst.3:21
PM

N.H.

02.12.2011.
plkst.12:39
PM

Z.P.

Z.L.

Fw: AS LPB
iepirkums

02.12.2011.
plkst.12:44

N.H.

Z.L.

RE: AS LPB
iepirkums

02.12.2011.
plkst.12:50

Z.P.

Re: AS LPB
iepirkums

"(..) Pielikumā piedāvājums ar ieskaitot MBI atbalstu!
Gaidīšu no Tevis ziņu, kad esi pārsūtījusi un ja ir
iespējams, tad kādu cenu piedāvājāt! ;) (..)"

02.12.211.
plkst.12:54

N.H.

RE: AS LPB
iepirkums

"Paldies!
Atlaide 3200 vietā 3000 būs ok?"

02.12.2011.
plkst.12:55
PM

Z.P.

Re: AS LPB
iepirkums

"Uztaisi lūdzu 2600 EUR, labi?"

RE: AS LPB
iepirkums

"(..) Zinu, ka AS LPB gaida vēl tikai no Tevis piedāvājumu
par Caravelle CL.(..) Vai Tu lūdzu nevarētu nosūtīt savu
piedāvājumu ar nedempinga cenu, lai varētu ar klientu
noslēgt līgumu? (..)"
"(..) Nu nav problēmu, tik ja Tu jau esi uztaisījis
piedāvājumu, pārsūti man - es pielikšu cenas starpību un
aizsūtīšu LPB. (..) Es tieši taisījos ķerties klāt "būvēšanai".
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43

44

45

Z.P.
Z.P.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"
Volkswagen centrs Rīga
Z.P.
Z.P.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"
Volkswagen centrs Rīga
Z.P.
Z.P.@vw-riga.lv
SIA "Motors Latvia"
Volkswagen centrs Rīga
N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv

02.12.2011.
plkst.12:56

N.H.

RE: AS LPB
iepirkums

"sarunāC!"

02.12.2011.
plkst.1:11
PM

U.J.@topveikali.lv

"Labdien, L.,
Lūdzu, saņemiet piedāvājumu (pielikumā). Gaidīšu Jūsu
vērtējumu. (..)"

02.12.2011.
plkst.13:12

N.H.

10.12.2011.
plkst.12:49

U.P.
Z.L.
A.C.@[nosaukums].lv
E.L.@moller.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv
E.T.

VW
CARAVELLE
no MOTORS
LATVIA
FW: VW
CARAVELLE
no MOTORS
LATVIA
Specializēta
transporta
iegāde Baltijas
zivsaimnieku
apvienība

U.P.
SIA "Venta Motors"
Volkswagen centrs Ventspils

08.12.2011.
plkst.12:29

Z.L.
A.C.@[nosaukums].lv
N.H.
E.L.@moller.lv
E.G.@ripoautocentrs.lv

Adamovas
speciālā
internātpamatsk
ola

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv

08.12.2011.
plkst.13:21

Adamovas
speciālā
internātpamatsk
ola

C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv

14.12.2011.
plkst.09:14

P.O.
A.C.
N.L.
E.T.
A.F.
T.M.
Z.L.
I.V.
G.A.
K.J
Z.P.
N.H.
A.C.
E.T.
E.G.@ripoautocentrs.lv
E.L.@moller.lv

U.P.

VM dalība
iepirkumā Talsu novada
pašvaldība

"Lūdzu, lietišķie pierādījumi :) (..)"

"(..) Gribu Jūs painformēt, ka drīzumā tiks izsludināts
konkurs par specializēta transporta piegādi Biedrībai
"Baltijas zivsaimnieku apvienība".(..) It kā konkurss nebūtu
jārīko, bet tā kā projektam ir Eiropas līdzfinansējums, man
nācās sagatavot specifisku tehnisko specifikāciju un klients
izsludināja to IUB. (..) Vadoties pēc tehniskās
specifikācijas tur citu ražotāju dabūt ir grūti, tāpēc lūdzu
Jums nedempingot ar saviem piedāvājumiem. (..)"
"Gribu Jūs painformēt, ka drīzumā tiks izsludināts
Rēzeknes novada Adamovas speciālās internātpamatskolas
iepirkums uz a/m Sharan.
Esam sagatavojuši šim iepirkumam gan nolikumu, gan
tehnisko specifikāciju.
Lūdzu, respektēt, mūsu ieguldīto darbu! (..)"

"(..) Vēlējos visus Jūs painformēt, ka tuvākajā laikā Talsu
novada pašvaldība izsludinās iepirkumu par jaunas vieglās
automašīnas nomu - izolatora tipa a/m iegādi pašvaldības
policijas vajadzībām.
Esam jau veikuši iestrādes ar viņiem attiecībā uz Caddy
Maxi modeli.
Tāpēc ceram un jūsu sapratni un lūgums neņemt dalību
šajā iepirkumā, tai skaitā ar līzinga vai nomas kompāniju
starpniecību.
Nododiet šo informāciju arī jūsu pārdošanas kolēģiem, kuri
nav pievienoti e-pasta saņēmējiem. (..)"
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C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv
Volkswagen centrs Ventspils

29.12.2011.
plkst.11:47

N.H.

Piedāvājums
iepirkumam
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N.H.
SIA "SD Autocentrs"
N.H.@sdautocentrs.lv
liepaja@skoda.lv
C.L.
C.L.@vw-ventspils.lv

29.12.20121
plkst.1:00
PM

C.L.

Piedāvājums

29.12.2011.
plkst.14:03

N.H.

RE:
Piedāvājums

"Čau,
Kā runājām telefoniski, pielikumā nosūtu piedāvājuma
pormu, kurai no tavas puses nepieciešams:
- Izlabo dzelteni iemarķētās vietas
- Uzliec uz savas veidlapas + parkasts/zīmogs
- Atsūti pēc tam man ieskanētā veidā uz e-pastu
Lūgums, ja to vari izdarīt tuvāko stundu laikā.
Oriģinālu vajadzēs izsūtīt pa pastu, bet par to informēšu
atsevišķi. (..)"
"Nu apskaties vecais vai viss ir ok? (..)"

"Nu supper, viss ir kārtībā.
Lūk uz šo adresi aizsūti tad arī orģinālus (šodien vai rīt)
(..)"

2012.gads
Nr
1

From:
N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD Autocentrs"
liepaja@skoda.lv

Sent:
25.01.2012.
plkst.2:13 PM

To:

CC:
C.L.
Z.L.
I.V.
G.A.
K.J
Z.P.
A.C.
E.T.
E.G.@ripoautocentrs.lv
E.L.@moller.lv
N.H.@moller.lv
P.V.@moller.lv
R.T.@mmg.lv
U.P.
U.O.@ripoautocentrs.lv
T.M.@[nosaukums].lv

Subject:
Liepājas
pašvaldības
policijas
iepirkums

Īss saturs
"(..) Vēlos Jūs painformēt, par to, ka pēc ilgām pārrunām
Liepājas pilsētas domē pašvaldības policija apstiprināja 3
automašīnu iegādi un mēs kopēji esam izstrādājuši tehnisko
specifikāciju šim iepirkumam, tāpēc lūdzu Jums atbalstīt SD
Autocentrs šajā iepirkumā un savus piedāvājumus
neiesniegt. Iepirkums vēl nav izsludināts, bet domājam, ka
visu sakārtosim līdz nedēļas beigām un ar nākamo nedēļu
tas tiks publicēts IUB. Tad, kad šis iepirkums tiks publicēts,
es Jums nosūtīšu atgādinošo e-pastu! ?(..)"
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RE: Liepājas
pašvaldības
policijas
iepirkums

"Atsaucoties uz manis zemāk rakstīto, informēju Jūs, ka rīt
07.02.2012. tiks izsludināts konkurss Liepājas pilsētas
pašvaldības policijas 3 operatīvā transportlīdzekļu iegādei.
Kā jau iepriekš minēju, lūdzam atbalstīt mūs šajā sakarā
konkursā un dempinga piedāvājumus neiesniegt.
Painformējiet lūdzu arī savus kolēģus, kurus šeit neesmu
pievienojis! (..)"

Konkurs par
Aizpute novada
domes Kalvenes
pagasta
pārvaldes
skolēnu
autobusa iegādi
RE: Konkurss

"Vēlos Jūs painformēt, par to, ka beidzot ir izsludināts
konkurss par Skolēnu autobusa piegādi Kalvenes pagasta
pārvaldei. Esmu izstrādājis tehnisko specifikāciju šim
iepirkumam, tāpēc lūdzu Jums atbalstīt SD Autocentrs šajā
iepirkumā un savus piedāvājumus neiesniegt. Iepirkums jau
ir publicēts IUB. (..)"

E.T.
E.T.@[nosaukums].lv

Re: Konkursi

"(..) Šajā konkursā varam startēt kopā ar SD autocentrs.
Sazinies ar N.H. (..)"

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv

RE: Konkursi

"Nesen runāju ar N.H. - viņiem stingri ir aizliegts (noslēgta
speciāla vienošanās ar MBI) piedalīties konkursos, kas ir
ārpus viņu reģiona. Vai tagad ir kaut kas mainījies?"

N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD Autocentrs"
liepaja@skoda.lv

06.02.2012.
plkst.11:20

2

N.H.
N.H.@sdautocentrs.lv
SIA "SD Autocentrs"
liepaja@skoda.lv

26.03.2012.
plkst.15:43

3

E.T.
E.T.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]
A.C.
A.C.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]
E.T.
E.T.@[nosaukums].lv
[Iesniedzējs]

28.03.2012.
plkst.9:48

A.C.
A.C.@[nosaukums].lv

08.05.2012.
plkst.12:26
08.05.2012.
plkst.12:31

4

C.L.
Z.L.
I.V.
G.A.
K.J
Z.P.
A.C.
E.T.
E.G.@ripoautocentrs.lv
E.L.@moller.lv
M.G.@moller.lv
P.V.@moller.lv
R.T.
U.P.
U.O.@ripoautocentrs.lv
T.M.@[nosaukums].lv
A.C.

E.T.
T.M.
E.G.@ripoautocentrs.lv
U.O.@ripoautocentrs.lv

"Par šo konkursu vakar N.H. rakstīja, ka esot viņa
iestrāde."

