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Ziņojums par atklātu konkursu  

atklāts konkurss „Degvielas iegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām”  

Pasūtītājs 

Rucavas novada dome, 

 reģ. Nr. 90000059230, adrese - ’’Pagastmāja’’,  

Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477  

Iepirkuma identifikācijas numurs RND/2017/16  

Iepirkuma procedūras veids  Atklāts konkurss 

Līguma priekšmets 

transportlīdzeklim paredzētās degvielas iegāde 

piegādātāja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk-DUS) 

Latvijas teritorijā, Rucavas novada pašvaldības 

vajadzībām, atbilstoši Konkursa Nolikuma un Tehniskā 

specifikācijā noteiktajām prasībām. 

Līguma izpildes termiņš 
Līguma izpildes laiks 24 mēneši no līguma noslēgšanas 

dienas. 

CPV kodi  

 09100000-0 (Degvielas), papildus kodi 09132000-3 

(benzīns), 09134200-9 (dīzeļdegviela), 09122000-0 

(Propāns un butāns). 

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 
19.12.2017.   

Iepirkumu komisijas izveidošanas 

pamatojums 

Iepirkumu komisija - apstiprināta Rucavas novada 

domes sēdē protokols Nr.8 - 5.punkts no 22.03.2010 un 

protokols Nr.18 - 6.punkts no 22.09.2011, ar izmaiņām 

sastāvā protokols Nr.7 - 4.punkts no 26.04.2012, ar 

izmaiņām sastāvā 28.03.2013 protokols Nr.5. – 

5.punkts, ar izmaiņām sastāvā 04.07.2013 protokols 

Nr.14. – 6.punkts, ar izmaiņām sastāvā 04.07.2013 

protokols Nr.14. – 7.punkts, ar izmaiņām sastāvā 

27.03.2014 protokols Nr.8. – 8.punkts, ar izmaiņām 

sastāvā 22.05.2014 protokols Nr.12. – 5.punkts, ar 

izmaiņām sastāvā  27.06.2014 protokols Nr.15 – 

15.punkts, ar izmaiņām sastāvā  14.01.2015 protokols 

Nr.1 – 299.punkts. 

Iepirkuma komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētāja - Ināra Reine 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Jānis Vidējais 

Komisijas locekļi - Edgars Riežnieks 

Tamāra Linde, 

Jānis Gunars Līcis  

Plānotā piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums un laiks 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, LV-3477, līdz 2018.gada 11.janvārī plkst.14.00 

Plānotā piedāvājumu atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

 

’’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas 

novads, LV-3477, 2018.gada 11.janvārī plkst.14.00 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu 

prasībām, un ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai.  

 Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem jābūt attiecīgās kompetentās institūcijas izsniegta spēkā esoša 

speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai. 
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Pretendenta tirgū piedāvātā degviela atbilst Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu 

Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām. 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN) 

AS “VIADA Baltija” Vienotais 

reģistrācijas numurs 40103867145 

 

93465,35 

Izslēgtie pretendenti: 
Nav. 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 

vērtēšanas kārtība: 

 Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, 

Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski 

visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot 

vērā izmaksas atbilstoši nolikuma 4.4. punktā noteiktam 

algoritmam.  

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības, AS “VIADA Baltija” Vienotais reģistrācijas numurs 

40103867145, par līgumcenu EUR bez PVN 93465,35. 

Lēmuma nepārtraukt iepirkuma 

procedūru pamatojums, ievērojot 

Ministru kabineta 2017.gada 

28.februāra noteikumu Nr.107 

“Iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība” 

19.punktu 

Konkursa nolikumā noteiktās prasības ir objektīvas, samērīgas 

iepirkuma priekšmetam un nodrošina likumā noteikto mērķu 
sasniegšanu.  

Konkrētā konkursa ietvaros ir izvirzītas tikai obligātās prasības, kas 

attiecas uz pretendenta tiesībām un spējām veikt līguma izpildi.  

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

08.02.2018. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 13.02.2018. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                     I.Reine 

 

 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

B.Millere 


