ATKLĀTA KONKURSA
“DEGVIELAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM”
(IDENTIFIKĀCIJAS Nr.ANP2018/24)
ZIŅOJUMS
Alūksnē, 2018. gada 25. jūnijā
1.

Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes novada pašvaldība,
reģ.Nr. LV90000018622.
Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2018/24.
Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.
Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības vajadzībām.
CPV kods: 09134200-9, 09132000-3.
Darbu izpildes vieta – Latvijas Republika. Pretendenta degvielas uzpildes stacijai jābūt
Alūksnē vai 5 (piecu) kilometru rādiusā no pilsētas robežas. Nākamajai degvielas uzpildes
stacijai jābūt līdz 200 km attālumā Rīgas un Daugavpils virzienā no Alūksnes.
Līguma izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
Maksājumu kārtība atrunāta Iepirkuma līguma projektā.
Iepirkuma paredzamā līgumcena līdz 1500000,00 EUR (viens miljons pieci simti tūkstoši
euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

2.

Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): netika
publicēts.
Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 19.05.2018.
Paziņojums par grozījumiem publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav veikti
grozījumi.

3.

Iepirkuma komisija izveidota ar Alūksnes novada domes 2017.gada 28.jūnija lēmumu
Nr.205 (sēdes protokols Nr.10, 44.p), tās apakškomisijas (turpmāk tekstā – Komisija)
sastāvs apstiprināts ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA 02.05.2018.
rīkojumu Nr.ANP/1-6/18/133:
Ingus BERKULIS – komisijas priekšsēdētājs/ Īpašumu nodaļas vadītājs
Aiva EGLE – komisijas priekšsēdētāja vietniece/ Juridiskās nodaļas vadītāja
Juris BALANDIS – komisijas loceklis/ Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs
Sanita EGLĪTE – komisijas locekle/ Kultūras un sporta nodaļas vadītāja
Valentīna FEDOTOVA – komisijas locekle/ Grāmatvedības vadītāja
Evita ŅEDAIVODINA – komisijas locekle/ Finanšu nodaļas vadītāja
Komisijas protokolētāja pienākumus pilda:
Ilona KALNIŅA - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste
Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists

4.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 25. jūnijs, plkst.14.00.
Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts.

5.

Saņemtie piedāvājumi:
N.p.k.

Pretendents

1.
2.
3.

SIA “NESTE LATVIJA”
AS “VIADA BALTIJA”
AS “VIRŠI-A”

Piedāvājuma iesniegšanas datums un
laiks
19.06.2018. plkst. 14:36
21.06.2018. plkst. 14:21
15.06.2018. plkst. 13:04
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6.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Piedāvājumi tika atvērti Elektroniskā
iepirkumu sistēmā 2018. gada 25. jūnijā, plkst.14.30.

7.

Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā
līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles
pamatojums:
Cena par vienu
Cena par vienu
Piedāvātā
litru
litru benzīna ar
Nr.
Pretendents
atlaide
dīzeļdegvielas
oktānskaitli 95
euro bez PVN
euro bez PVN
1.
AS “VIRŠI-A”
8,2 %
0,964
1,039
(reģ.Nr.40003242737)
2. SIA “NESTE LATVIJA”
8%
0,957
1,031
(reģ.Nr.40003132723)
3. AS “VIADA BALTIJA”
8,8 %
0,961
1,036
(reģ.Nr.40103867145)
Pretendenta AS “VIRŠI-A” (reģ.Nr.40003242737) piedāvājums atzīts par atbilstošu atklātā
konkursa nolikuma prasībām, bet pretendents neatzīts par atklātā konkursa uzvarētāju, jo
pretendenta piedāvājums ieguvis 95,62 (deviņdesmit pieci veseli un 62 simtdaļas) punktus
(no kuriem: 55,91 punkti par “Piedāvātā atlaide (procentuālai apmērs, kas paliek
nemainīgs visā līguma izpildes laikā)”, 27,80 punkti par “Dīzeļdegvielu” un 11,91 punkti
par “Benzīnu ar oktānskaitli 95”), līdz ar ko pretendenta piedāvājums nav saimnieciski
visizdevīgākais.
Pretendenta SIA “NESTE LATVIJA” (reģ.Nr.40003132723) piedāvājums atzīts par
atbilstošu atklātā konkursa nolikuma prasībām, bet pretendents neatzīts par atklātā
konkursa uzvarētāju, jo pretendenta piedāvājums ieguvis 94,55 (deviņdesmit četri veseli
un 55 simtdaļas) punktus (no kuriem: 54,55 punkti par “Piedāvātā atlaide (procentuālai
apmērs, kas paliek nemainīgs visā līguma izpildes laikā)”, 28 punkti par “Dīzeļdegvielu”
un 12 punkti par “Benzīnu ar oktānskaitli 95”), līdz ar ko pretendenta piedāvājums nav
saimnieciski visizdevīgākais.
Pretendenta AS “VIADA BALTIJA” (reģ.Nr.40103867145) piedāvājums atzīts par
atbilstošu atklātā konkursa nolikuma prasībām, kā arī pretendents atzīts par atklātā
konkursa uzvarētāju, jo pretendenta piedāvājums ieguvis 99,82 (deviņdesmit deviņi veseli
un 82 simtdaļas) punktus (no kuriem: 60,00 punkti par “Piedāvātā atlaide (procentuālai
apmērs, kas paliek nemainīgs visā līguma izpildes laikā)”, 27,88 punkti par
“Dīzeļdegvielu” un 11,94 punkti par “Benzīnu ar oktānskaitli 95”), un uz to neattiecas
Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Pretendentam AS
“VIADA BALTIJA” piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par kopējo summu līdz
1500000,00 EUR (viens miljons pieci simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa,
pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu.

8.

Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot
apakšuzņēmējiem: AS “VIADA BALTIJA” neplāno piesaistīt apakšuzņēmējus.

9.

Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām
prasībām:
Pretendenta
nosaukums,
Noraidīšanas pamatojums
reģistrācijas numurs
-

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai:__-__.
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11. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma
procedūru: iepirkuma procedūra netika pārtraukta.
12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu:__-__.
13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja
pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanas elektroniskās
informācijas sistēmas:_-_.
14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: _-_.
Komisijas priekšsēdētājs

I.BERKULIS

Komisijas locekļi

A.EGLE
J.BALANDIS
S.EGLĪTE
V.FEDOTOVA
E.ŅEDAIVODINA

Sēdes protokolēja

I.KALNIŅA
A.AIRE

