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 2017/39

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS.
Ape, 2018.gada 23.janvārī
Iepirkuma komisija:
komisijas priekšsēdētāja
komisijas locekļi
komisijas locekle
komisijas loceklis
komisijas loceklis

Inese Muceniece
Liene Apine
Gundars Pihlis
Jurijs Ronimoiss
Jānis Liberts

1. Komisijas izveidošanas pamatojums: 22.08.2013. lēmums Nr. 268, prot. nr. 15, 5p.
28.07.2016. lēmums Nr. 108, prot. Nr. 12,3. p.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu:
2.1.Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (Nolikuma pielikums Nr.1) 95 E markas benzīns -22000 litri, dīzeļdegviela -38000 litri
2.2.Paredzamais līguma darbības laiks un vieta – degvielas iegādes vieta piegādātāja DUS 12 mēnešu
periodā.
3. Pasūtītājs Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872;adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV4337
telefons: 64307220; fakss: 64307220; e-pasts: administrācija@ape.lv
4. Izsludināts IUB mājas lapā 21.12.2017.
5. Piedāvājuma iesniegšanas / atvēršanas vieta un termiņš: Apes novada dome, 11.01.2018., plkst.14.00
6. Piedāvājuma derīguma termiņš – 60 (sešdesmit) dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
7. Iesniegtie piedāvājumi
Pretendents

A/S „VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737

Piedāvājuma cena euro bez PVN
Benzīns A 95 E
Dīzeļdegviela
Vērtējamā cena
20 372.00
32 566.00
52 938.00

8. Atklātajā konkursā iesniegts viens piedāvājums. Komisija, pamatojoties uz 28.02.2017. MK noteikumu
Nr. 107 “Iepirkumu procedūras un metu konkursu norises kārtība” 19.punktu vērtēja, vai Pretendentu
atlases prasības ir bijušas samērīgas un objektīvas.
Komisija konstatēja, ka Pretendentiem ir bijušas izvirzītas prasības saskaņā ar Latvijas Republikā
pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, kādas ir jāievēro jebkuram DUS degvielas mazumtirdzniecībā.
Šīs prasības ir bija iespējams izpildīt jebkuram naftas produktu tirdzniecības uzņēmumam.
Prasību par degvielas iegādes pakalpojuma nodrošināšanu Pasūtītājam tuvākajās uzpildes stacijās
Smiltenē, Alūksnē, Gulbenē, ceļa posmā Ape- Rīga, Rīgā un citur Latvijas Republikas teritorijā bija
iespējams nodrošināt vismaz diviem DUS, kas atrodas iepriekš nosauktajās vietās.
9. Piedāvājuma izvērtēšana. Iesniegtais piedāvājums tika izvērtēts saskaņā ar Nolikuma nosacījumiem.
Iepirkumu komisijas locekļi individuāli veica piedāvājuma noformējuma pārbaudi un piedāvājuma
atbilstības pārbaudi iepirkuma procedūras Nolikuma noteiktajā kārtībā. Vērtējot piedāvājuma cenu,
komisija ņēma vērā tā kopējo piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
10. Iesniegtais piedāvājums atbilda iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām.
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11. Saskaņā ar Nolikuma 6. punktu, Komisija izvēlas piedāvājumu (saskaņā ar PIL 51. panta 4.daļu), kurš
atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem
piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 42.pantā 1. daļā minēto apstākļu dēļ,
atbilst Nolikuma nosacījumiem, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām.
12. Saskaņā ar Nolikuma 7.8. punktā definēto un Publisko iepirkumu likuma 42. panta 14. daļā noteikto
kārtību, iepirkumu komisija pārbauda Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
MK noteiktajā informācijas sistēmā www.eis.gov.lv ,vai uz to neattiecas šī likuma 42.panta 1. daļā
definētie izslēgšanas noteikumi dienā, kas noteikta kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējā diena
(11.01.2018.) un dienā, kad tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (22.01.2018.)
Komisija konstatēja, ka nav tādu gadījumu, kuru dēļ Pretendents SIA “VIRŠI -A” būtu izslēdzams no
iepirkuma procedūras.
13. Iepirkumu komisijai nebija papildu jautājumu Pretendentam;
14. Iepirkuma procedūras gaitā interešu konfliktu gadījumi nav konstatēti;
15. Iepirkuma procedūras dokumentus sagatavoja iepirkumu komisija. Dokumentu sagatavošanā netika
pieaicinātas citas personas;
16. Lēmums pieņemts 22.01.2018.
Iepirkumu komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu, ka A/S „VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737 tiek
piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un komisija iesaka Pasūtītājam slēgt līgumu ar šo uzņēmumu par
summu EUR bez PVN 52 938.00 (piecdesmit divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi euro)

Komisijas priekšsēdētāja

Inese Muceniece
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