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Ziņojums par atklātu konkursu 

„Dabasgāzes piegāde” 
 

Pasūtītājs 

SIA „Liepājas RAS”,  

reģistrācijas Nr.:42103023090,  

adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts,  

Grobiņas novads, Latvija, LV-3430 

Iepirkuma identifikācijas 

numurs 
LRAS 2018/13 

Iepirkuma procedūras veids Atklāts konkurss 

Iepirkuma priekšmets Dabasgāzes piegāde. 

Līguma izpildes termiņš Līgums tiek slēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 

CPV kods 09123000-7 Dabasgāze 

Paziņojums par līgumu 

publicēts www.iub.gov.lv  
12.11.2018. 

Paziņojums par izmaiņām 

vai papildu informāciju 

publicēts www.iub.gov.lv  

28.11.2018. 

Iepirkumu komisijas 

izveidošanas pamatojums 

SIA “Liepājas RAS” valdes locekļa 2018.gada 22.janvāra rīkojums 

Nr.1.17/4/18. 

Iepirkumu komisijas sastāvs 

Komisijas priekšsēdētājs  Māris GRĪNFELDS,  

Komisijas priekšsēdētāja  vietnieks  Raivo ŠPAKS,  

Komisijas locekle Antra VAIVARE. 

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 tikai fiksētu dabasgāzes cenu 

par 1 (vienu) kWh (iekļaujot dabasgāzes uzglabāšanas izmaksas un 

maksu par pārvaldes sistēmas pakalpojumu – pārvaldes jaudu, bet 

neiekļaujot sadales sistēmas pakalpojumu izmaksas, maksu par 

pārvaldes sistēmas pakalpojumu-izejas punktu Latvijas lietotāju 

apgādi un akcīzes nodokli.). 

Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma 

un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu. 

Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam 

novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiek atzīts pretendents kuram ir 

lielākais gada vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem trīs 

finanšu gadiem. 

Piedāvājumu iesniegšanas 

vieta, datums, laiks 
Elektronisko iepirkumu sistēmā,  11.12.2018. plkst. 12.00 

Piedāvājumu atvēršanas 

vieta, datums un laiks 
Elektronisko iepirkumu sistēmā,  11.12.2018. plkst. 12.00 

Pretendentu saraksts Reģistrācijas numurs 

Piedāvātā fiksētā dabasgāzes 

cena par vienu kWh (EUR 

bez PVN) 

"AJ Power Gas" AS 40203049079  0,02506 

“EG Energija” SIA 40203080354 0,02428 

"Latvenergo" AS 40003032949 0,02616 

"Latvijas Gāze" AS  40003000642 0,02334 

http://www.iub.gov.lv/
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Iepirkumu komisijas lēmums  

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības "Latvijas Gāze" AS (40003000642), kas piedāvāja veikt nolikumā 

minēto dabas gāzes piegādi par fiksēto (nemainīgo) dabasgāzes cenu par vienu kWh EUR 0,02334, bez 

PVN. 

Iepirkumu komisijas 

lēmuma  

pieņemšanas datums 

2019.gada 15.janvāris 

Ziņojuma sagatavošanas 

vieta un laiks 

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

2019.gada 15.janvāris 

 

 

  

  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Māris GRĪNFELDS  

  

Ziņojumu sagatavoja iepirkumu komisijas sekretāre B.AKMENTIŅA-ČERŅECOVA 

  

     


