APES NOVADA DOME
Iepirkumu komisija
Stacijas iela2, Ape, Apes novads, LV –4337, 64307220, fax 64307220, e-pasts administracija@ape.lv

Atklāts konkurss
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)

Identifikācijas Nr.

APES ND 2014/15

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS.
Ape, 2014.gada 9. oktobrī
Iepirkuma komisija:
komisijas priekšsēdētāja
komisijas locekļi
komisijas locekle
komisijas loceklis
komisijas loceklis

Inese Muceniece
Jurijs Ronimoiss
Gundars Pihlis
Dominiks Grizāns
Jānis Liberts

1.Komisijas izveidošanas pamatojums:
Apes novada domes 22.08.2013. lēmums Nr. 268, prot. Nr.15, 5 p
2. Iepirkuma priekšmets:
Atklāts konkurss Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
(identifikācijas Nr. APES ND 2014/15)
3. Pasūtītājs Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872
adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
telefons: 64381693; mob. 26419848; fakss: 64381158
e-pasts: inese.muceniece@ape.lv
4. Izsludināts IUB mājas lapā 03.09.2014.
5. Piedāvājuma iesniegšanas / atvēršanas vieta un termiņš: Apes novada dome, 30.09.2014., plkst.14.00
6. Piedāvājuma derīguma termiņš – 30 (trīsdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
7. Pretendentu atlases kritēriji :
Pretendenta piedāvājumam jāatbilst 1. pielikumā „Tehniskā specifikācija” minētajiem nosacījumiem.
Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Ir
reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt komercdarbību.
Ja Pretendents ir personu apvienība, tās dalībnieki slēdz savstarpēju līgumu, ietverot informāciju par
personu, kas pārstāv apvienību iepirkuma procesā un par katra dalībnieka līdzdalības apjomu iepirkuma
līguma izpildē.
Uz Pretendentu un tā apakšuzņēmējiem (ja piesaista) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1.pantā
minētie izslēgšanas nosacījumi.
Pretendentiem noteiktās minimālās prasības:
Pretendentiem noteiktās minimālās prasības attiecībā uz to iespējām pārdot degvielu
Pretendentam ir jābūt reģistrētam komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs)
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Pretendentam ir licence iepirkuma priekšmetā minēto preču pārdošanai
Pretendentam jānodrošina ar Latvijas Republikā/Igaunijā/Lietuvā spēkā esošajiem kvalitātes
normatīviem atbilstošu degvielu, kuras iegādei izmantojamas norēķinu kartes
Pretendents nodrošina Pasūtītājam iespēju norēķināties pēcapmaksā ar bezskaidras naudas norēķinu
(ar pārskaitījumu);
Pasūtītājs neizskata pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā
piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:
Pretendents ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība
ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu,
maksātnespēju vai bankrotu;
Pretendents ar tiesas spriedumu atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā,
krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;
Pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā
valstī, kur tas reģistrēts vairāk kā euro 150;
Pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā;
Pretendentam nav preču izcelsmes sertifikāta, kā arī naftas produktu mazumtirdzniecības (degvielas)
licences;
Pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu
par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības,
konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, ir konstatējis Pretendenta profesionālās darbības
pārkāpumus pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas dienas;
Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav
iesniedzis pieprasīto informāciju.
8. Piedāvājuma izvēles kritērijs - Pretendenta piedāvājumu ar zemāko vērtējamo cenu,
atbilst iepirkuma Nolikumam.

kas
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Akciju sabiedrība „VIRŠI-A”,
reģ. Nr. 40003242737

Laiks

29.09.2014.

1132

Adrese: Kalna iela 17,
Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101

euro

Piedāvājum
a
iesniegšanas
datums

bez PVN

Pretendents
(juridiskai personai - nosaukums,
fiziskai personai - vārds, uzvārds)

Piedāvāju
ma cena

N.p.k.

9. Iesniegto piedāvājumu saraksts, kurā norādīts katra pretendenta nosaukums, piedāvājuma
iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena :

1.daļa
Benzīns A 95 E - 19 532.00 euro
Dīzeļdegviela - 33 728.00 euro
Vērtējamā cena – 53 260.00 euro
2. daļa
Benzīns A 95 E- 2 232.00 euro
Dīzeļdegviela - 3 385.60 euro
Vērtējamā cena – 5 617.60 euro

telef.:67807500; fakss: 67807503
e-pasts : degviela@virsia.lv
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Atklātajā konkursā iesniegts viens piedāvājums un komisija, pamatojoties uz PIL 56. panta 7. punktu
vērtē, vai Pretendentu atlases prasības ir bijušas samērīgas un objektīvas.
Nolikumā noteikti sekojošas Pretendentam iesniedzamās ziņas, ko komisija uzskata par iespējami
minimālām:
Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas
apliecības apliecināta kopija, ja Pretendenta darbība reģistrēta ārvalstīs.
Dokumenti (apliecinātas kopijas), kas apliecina uzņēmuma tiesības mazumtirdzniecībā Latvijas
Republikas teritorijā /Lietuvā /Igaunijā tirgot iepirkuma priekšmetā minētos naftas produktus.
Dokumenti (apliecinātas kopijas), kas apliecina uzņēmuma tiesības mazumtirdzniecībā Lietuvā
/Igaunijā tirgot iepirkuma priekšmetā minētos naftas produktus.
Kompetentas institūcijas izdotu dokumentu (latviešu valodā vai tā notariāli apliecinātu tulkojumu),
kas apliecina, ka Pretendentam ir iespējas nodrošināt pārdodamās produkcijas kvalitāti un garantijas
- sertifikātus, apliecinājumus vai citus dokumentus, kuros ir apliecināta preču atbilstība noteiktiem
standartiem, kvalitātes prasībām un specifikācijai. Šādi dokumenti obligāti jāiesniedz par visām
pretendenta piedāvātajām preču grupām.
Informācija par Pretendenta personu grupā ietilpstošajiem partneriem un piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti).
Apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē, personu grupas visiem personu grupas
dalībniekiem un personālsabiedrības (līgumsabiedrības), kā Pretendenta dalībniekiem jāiesniedz
dokumenti, kas apliecina uzņēmuma tiesības mazumtirdzniecībā, kas apliecina pārdodamās
produkcijas kvalitāti un garantijas, kā arī komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas
iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija, ja Pretendenta darbība reģistrēta
ārvalstīs
Nolikumā paredzēts, ka Pretendentam ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kurus tas uzskata
par svarīgiem savas darbības un preces kvalitātes apliecināšanai.
Tehniskajā specifikācijā minētie nosacījumi, kas ir minimāli un iespējams izpildīt jebkuram DUS:
Degvielas kvalitāte
Degvielai jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā standarta statusā
adoptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu,
kā arī citu normatīvo dokumentu prasībām.
Nekvalitatīvas degvielas piegādes gadījumā, ja rezultātā pircēja autotransportam ir radušies
izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, pārdevējs atlīdzina pircējam
zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai standartos ir izdarīti grozījumi attiecībā uz degvielas
kvalitāti, pretendents nodrošina degvielas kvalitāti atbilstoši jaunajām prasībām, neatkarīgi no
degvielas nosaukuma iespējamām izmaiņām.
Nodrošināt ziemas dīzeļdegvielas piegādi pie temperatūras no –15 grādiem C
Bezmaksas papildpakalpojumi
Brīvi pieejama gaisa spiediena mērīšanas ierīce riepu spiediena korekcijai
Kredītkaršu lietošana un norēķinu kārtība
Bezskaidras naudas norēķins ar degvielas uzpildes kartēm – kredītkartēm
Pretendents kredītkartes izgatavo bez maksas 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida
pieteikuma saņemšanas
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