
1 

 

Ķeguma novada dome 

Lāčplēša iela 1, Ķegums 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

 

ZIŅOJUMS 

 

 

2017.gada 29.decembrī       Ķegumā 

 

 

 

Pasūtītājs: Ķeguma novada dome, reģ. nr. 90000013682, Lāčplēša iela 1, Ķegums, 

Ķeguma novads, LV-5020  

Iepirkumu identifikācijas Nr.: ĶND ĶND 2017/19 

Iepirkuma procedūras veids:  Atklāts konkurss 

Pirkuma priekšmets: Degvielas – bezsvina benzīna ar oktānskaitli 95, kā arī sezonai 

atbilstošas dīzeļdegvielas (turpmāk kopā – „degviela”) iegāde, saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju. 

CPV kods: 09100000-0 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

Paziņojuma par plānoto līgumu, publicēšanas datums Iepirkumu uzraudzības 

biroja mājas lapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/519180, 07.12.2017. 

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju: nav 

Iepirkumu komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamats, iepirkumu procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

 

Komisijas priekšsēdētāja: Inga Ļeonova 

Komisijas priekšsēdētājas 

Vietniece:   Lolita Liepa. 

Komisijas locekļi:  Edgars Kozlovs; 

Gatis Jansons; 

Maija Priževoite; 

Pāvels Kotāns; 

Komisijas sekretāre:  Iluta Jansone 

 

Iepirkuma procedūru organizē komisija, kas apstiprināta ar Ķeguma novada domes 

2013.gada 2.oktobra lēmumu Nr. 362 „Par Ķeguma novada iepirkumu komisijas 

izveidošanu”  (23., 11.§)   

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 28.decembris 

Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks: Ķeguma novada dome, Lāčplēša iela 1, 

Ķegums, 2017.gada 28.decembris, plkst.11.00 

Pieprasījums izskaidrot konkursa nolikumu, sniegtās atbildes: nav 
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Pretendentiem  noteiktās  kvalifikācijas  prasības,  piedāvājuma  izvērtēšanas 

kritērijs, kā arī to īpatsvars nozīmīguma secībā: 
 

Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā 

noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā nepastāv tādi apstākļi, kuri Pretendentam liegtu 

piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.  

Pretendentam ir spēkā esoša atļauja (licence), kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības veikt 

degvielas mazumtirdzniecību. 

Pretendentam ir degvielas uzpildes staciju tīkls Latvijas Republikā, tai skaitā degvielas uzpildes 

stacija, kas atrodas ne vairāk kā 15 km (piecpadsmit kilometri) attālumā no Ķeguma novada 

domes ēkas Lāčplēša iela 1, Ķegumā, Ķeguma novadā. 

 

Saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām un 1.14 punktā noteikto vērtēšanas kritēriju – 

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, atbilstoši nolikuma 12.punktam:  

Nr. 

p.k. 

Kritēriji Kritērija 

 skaitliskā vērtība 

(punktu skaits) 

A Mazumtirdzniecības cena par 1 litra dīzeļdegvielas iegādi ar 

atlaidi un nodokļiem bez pievienotās vērtības nodokļa 

degvielas uzpildes stacijā. 

32 

B Mazumtirdzniecības cena par 1 litra neetilētas degvielas ar 

oktānskaitli 95 iegādi ar atlaidi un nodokļiem bez 

pievienotās vērtības nodokļa degvielas uzpildes stacijā. 

8 

C Atlaides apmērs procentos (%), līdz trim zīmēm aiz komata  45 

D CO2 samazinājums atmosfērā (km) 15 

P Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits: 100 

 

Piedāvājumu vērtēšana tika veikta 4 posmos: 

-Piedāvājuma noformējuma pārbaude  

-Piedāvājuma pārbaude atbilstoši Pretendentu kvalifikācijas prasībām. 

-Tehniskā piedāvājuma vērtēšana   

-Finanšu piedāvājuma vērtēšana 

 

Piegādātāji, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas  

 

SIA “ASTARTE- NAFTA”,  

Nosaukums  Piedāvātā 

līgumcena 

 

Mazumtirdzniecības cena par 1 litra dīzeļdegvielas iegādi ar 

atlaidi un nodokļiem bez pievienotās vērtības nodokļa 

degvielas uzpildes stacijā. 

0,799 

Mazumtirdzniecības cena par 1 litra neetilētas degvielas ar 0,861 
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oktānskaitli 95 iegādi ar atlaidi un nodokļiem bez 

pievienotās vērtības nodokļa degvielas uzpildes stacijā. 

Atlaides apmērs procentos (%), līdz trim zīmēm aiz komata  6,5% 

CO2 samazinājums atmosfērā (km) 0,65 km 

 

 
Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt iepirkuma 

līgumu, līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un pamatojums 

piedāvājuma izvēlei:  

 

Iepirkuma komisija izvērtēja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likumu un Konkursa nolikuma prasībām. Pēc piedāvājuma izvērtēšanas, Iepirkuma 

komisija pieņēma lēmumu slēgt līgumu ar SIA “ASTARTE- NAFTA”, jo piedāvājums 

atbilst izvirzītajām atlases un tehniskās specifikācijas prasībām.  Ņemot vērā minēto, 

saskaņā ar Nolikuma 1.13.punktu, līgums tiks slēgts uz 24 (divdesmit četri) mēneši par 

kopējo līgumcenu: 

 

 Nosaukums Līgumcena bez 

PVN 

 

Mazumtirdzniecības cena par 1 litra dīzeļdegvielas iegādi ar 

atlaidi un nodokļiem bez pievienotās vērtības nodokļa 

degvielas uzpildes stacijā. 

0,799 

Mazumtirdzniecības cena par 1 litra neetilētas degvielas ar 

oktānskaitli 95 iegādi ar atlaidi un nodokļiem bez 

pievienotās vērtības nodokļa degvielas uzpildes stacijā. 

0,861 

Atlaides apmērs procentos (%), līdz trim zīmēm aiz komata  6,5% 

 
Ja noteiktajām pretendentu atlases prasībām atbilst tikai viens pretendents pamatojums, ka 

izvirzītās prasības vērtējamas kā objektīvas un samērīgas:  

 
Nolikumā izvirzītās prasības ir objektīvas un samērīgas, proti, objektīvi nepieciešamas 

iepirkuma līguma izpildei, kā arī nerada nepamatotus (nesamērīgus) ierobežojumus 

dalībai iepirkuma procedūrā. 

Neviens ieinteresētais piegādātājs nav apstrīdējis publiskā iepirkuma nolikumā 

ietvertās prasības.  Konkrētajā tirgū ir vismaz trīs piegādātāji, kas atbilst iepirkumā 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām, kuri nav pieteikušies ar atlases prasībām 

nesaistītu iemeslu dēļ. Informācija par piegādātājiem ir pieejama publiskajās datu bāzēs 

un tiešsaistē piegādātāju mājaslapās. 


