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Ziņojums par lēmuma pieņemšanu iepirkumā  

„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/2016/09 

Iepirkuma veikšanas kārtība 

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 

8.panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā, 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 Spēkā līdz 2017.gada 31. decembrim. 

CPV kodi  09100000-0 (Degvielas) 

Paziņojums par plānoto līgumu  

publicēts www.iub.gov.lv 

02.11.2016.  

Paziņojumā par plānoto līgumu piedāvājumu 

iesniegšanas termiņš tika noteikts pamatojoties uz PIL 

29.panta otro un vienpadsmito daļu, jo pasūtītājs 

nodrošināja brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma 

procedūras dokumentiem. Paziņojumā par plānoto 

līgumu norādīta interneta adrese, kurā minētā informācija 

bija pieejama. 

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  

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, 

datums un laiks 

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

novads, LV-3477, līdz 2016.gada 1.decembrim, 

plkst.10:00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums 

un laiks 

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

novads, LV-3477, 2016.gada 1.decembrim, plkst.10:00 
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Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: 

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 

dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

Pretendenta apliecinājums par piedalīšanos Konkursā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar 

pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

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

degvielas mazumtirdzniecību vai cits līdzvērtīgs dokuments,   ja attiecīgās valsts normatīvie akti 

paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta izsniegšanu. 

Pretendenta piedāvātajai degvielai jāatbilst Latvijas nacionālajiem standartiem ( LVS) un Eiropas 

Savienības standartiem, kā arī normatīvo dokumentu prasībām, t.sk. Ministru kabineta 26.09.2000. 

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

Tehniskais piedāvājums iesniedzams atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām (nolikuma 

2.4.punkts). 

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 

vērtēšanas kārtība:  

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski 

visizdevīgākais piedāvājums. 

(turpmākā numerācija saskaņā ar konkursa nolikumu) 
4.3. SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANAS 

KĀRTĪBA 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot 

aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi par vērtēšanas 

kritērijiem saskaņā ar šādu metodiku: 

 
Nr.  Kritērijs Maksimālais  

punktu skaits 

1. Piedāvātā viena litra cena par benzīnu E95 5 

2. Piedāvātā viena litra cena par benzīnu E98 5 

3. Piedāvātā viena litra cena par 

dīzeļdegvielu DD  

5 

4.  Piedāvātā viena litra cena par autogāzi 5 

1. Pastāvīgā nemainīgā atlaide benzīnam E95 20 

2. Pastāvīgā nemainīgā atlaide benzīnam E98 20 

3. Pastāvīgā nemainīgā atlaide dīzeļdegvielai 

DD 

20 

4.  Pastāvīgā nemainīgā atlaide autogāzei 20 

KOPĀ:  100 

 
4.4.1. Punkti par piedāvāto cenu par vienu litru benzīna E95 un E98 

tiek noteikti sekojoši: 

- lētākais piedāvājums saņem 5 punktus; 

- pārējiem piedāvājumiem punkti tiek noteikti pēc formulas: 

  B= Bz : Bp x N, kur  

B- cenas kritērija skaitliskais vērtējums; 

Bz – viszemākā piedāvātā cena; 

Bp – vērtējamā piedāvājuma cena; 

N – maksimālais punktu skaits cenai (5). 

 

4.4.2. Punkti par piedāvāto cenu par vienu litru dīzeļdegvielu un 

autogāzi tiek noteikti sekojoši: 

- lētākais piedāvājums saņem 5 punktus; 

- pārējiem piedāvājumiem punkti tiek noteikti pēc formulas: 

  D= Dz : Dp x N, kur  

D- cenas kritērija skaitliskais vērtējums; 

Dz – viszemākā piedāvātā cena; 

Dp – vērtējamā piedāvājuma cena; 



3 

 

N – maksimālais punktu skaits cenai (5). 

 

4.4.3.Punkti par pastāvīgo nemainīgo atlaidi benzīnam E95 un E98 

tiek noteikti sekojoši: 

- lielākā atlaide saņem 20 punktus; 

- pārējiem piedāvājumiem punkti tiek noteikti pēc formulas: 

  A= Az : Ap x N, kur  

A- cenas kritērija skaitliskais vērtējums; 

Az – vērtējamā piedāvājuma atlaide; 

Ap – vislielākā piedāvātā atlaide; 

N – maksimālais punktu skaits atlaidei (20). 

 

4.4.4. Punkti par pastāvīgo nemainīgo atlaidi dīzeļdegvielai un 

autogāzei tiek noteikti sekojoši: 

- lielākā atlaide saņem 20 punktus; 

- pārējiem piedāvājumiem punkti tiek noteikti pēc formulas: 

  A= Az : Ap x N, kur  

A- cenas kritērija skaitliskais vērtējums; 

Az – vērtējamā piedāvājuma atlaide; 

Ap – vislielākā piedāvātā atlaide; 

N – maksimālais punktu skaits atlaidei (20). 

 

Pretendentu saraksts, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvātā finanšu līgumcena  

(EUR bez PVN): 

AS “VIADA BALTIJA” 

Reģ.nr.40103867145 

Kopējā līgumcena par visu apjomu EUR 44926,00 bez 

PVN. 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības AS “VIADA BALTIJA” Reģ.nr.40103867145, vislielākais punktu 

skaits 100 no 100, par šādu kopējo līgumcenu EUR 44926,00 bez PVN.  

Izslēgtie pretendenti Nav. 

Informācija par uzvarētāja 

apakšuzņēmējiem 
Nav. 

Iepirkumu komisijas lēmuma 

pieņemšanas datums 

15.12.2016. 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks Rucavas novada domē, 21.12.2016. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja          /paraksts/                                 I.Reine 

 

 

 
Ziņojumu sagatavoja 

B.Millere 

 


