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Ziņojums par atklātu konkursu 

„ Dīzeļdegvielas piegāde SIA “Liepājas RAS” vajadzībām” 

 

Pasūtītājs 

SIA „Liepājas RAS”,  

reģistrācijas Nr.:42103023090,  

adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts,  

Grobiņas novads, Latvija, LV-3430 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs 
LRAS 2016/7 

Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

Iepirkuma priekšmets Dīzeļdegvielas piegāde SIA “Liepājas RAS” vajadzībām. 

Līguma izpildes termiņš 

Līgums par degvielas piegādi būs spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus 

no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz brīdim, kad kopējā līgumcena 

par degvielas piegādēm sasniedz EUR 134 999,99 (viens simts 

trīsdesmit četrus tūkstošus deviņi simti deviņdesmit deviņus euro un 

99 centus). 

CPV kods 09134200-9 (dīzeļegviela) 

Paziņojums par līgumu 

publicēts www.iub.gov.lv 
12.08.2016. 

Iepirkumu komisijas 

izveidošanas pamatojums 

SIA “Liepājas RAS” valdes locekļa 2015.gada 20.augusta rīkojums 

Nr.1-17/5/15. 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētājs  Māris GRĪNFELDS,  

Komisijas priekšsēdētāja  vietnieks  Raivo ŠPAKS,  

Komisijas locekle Antra VAIVARE. 

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības 

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

ir tiesīgs un veikt Pasūtītājam nepieciešamās piegādes. 

Pretendenta gada vidējais apgrozījums par iepriekšējiem 3 (trīs) noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz 

EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro).  

Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir īstenojis vismaz 2 (divus) līdzīga apjoma degvielas 

piegādes līgumus. 

Pretendenta piegādātā degviela atbilst Latvijas Republikā noteiktajām kvalitātes prasībām un 

standartiem, tajā skaitā Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumiem 

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

Piedāvājuma izvēles kritērijs un 

vērtēšanas kārtība 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta pirmās 

daļas 2.punktam, Komisija katrā iepirkuma daļā izvēlas 

piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma 

un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti 

lētu. 

Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, 

laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

07.09.2016. plkst. 10.00 

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un 

laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

07.09.2016. plkst. 10.00 

Pretendentu saraksts 
Reģistrācijas 

numurs 

Pretendenta piedāvātā 

atlaide, izteikta % 

(procentos)  

Pretendenta piedāvātā 1 

(viena) litra piegādes 

cena EUR, bez PVN 

“KINGS”  SIA 42103007310 3% 0,07 

Iepirkumu komisijas lēmums 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības “KINGS”  SIA (42103007310). 

Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz brīdim, 

kad kopējā līgumsumma sasniedz EUR 134’999,99 (viens simts trīsdesmit četri  tūkstoši deviņi simti 

deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) bez PVN.  

http://www.iub.gov.lv/
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Lēmuma nepārtraukt 

iepirkuma procedūru 

pamatojums, ievērojot 

Publisko iepirkumu likuma 

56.panta septīto daļu: 

Piedāvājumu atklātā konkursā ir iesniedzis viens pretendents. 

Iepirkuma procedūras laikā nav izteikti iebildumi par atklāta 

konkursa nolikumā ietvertajām pretendentu atlases prasībām. 

Atklāta konkursa nolikumā ietvertās pretendentu atlases prasības ir 

objektīvas un 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. Tajās netiek prasītas nekādas 

speciālas prasmes vai izvirzīti speciāli noteikumi, kas ierobežotu 

iespējamo piegādātāju loku. Pasūtītājs nekādā veidā nevar ietekmēt 

ieinteresēto piegādātāju/pretendentu vēlmi iesniegt vai nē 

piedāvājumu atklātā konkursā. 

Iepirkumu komisijas 

lēmuma  

pieņemšanas datums 

2016.gada 22.septembriss 

Ziņojuma sagatavošanas 

vieta un laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

2016.gada 22.septembris 

 

 

  

  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Māris GRĪNFELDS  

  

Ziņojumu sagatavoja iepirkumu komisijas sekretāre B.AKMENTIŅA-ČERŅECOVA 

  

     


