
 

Ziņojums par iepirkumu 

 „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 2018/6 

Iepirkuma veikšanas 

kārtība 
Atklāts konkurss 

Līguma 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 142 000,00 

(viens simts četrdesmit divi tūkstoši euro un 00 centus), atkarībā no 

tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. 

CPV kods 09134200-9 (dīzeļdegviela) 

Paziņojums par plānoto 

līgumu publicēts 

www.iub.gov.lv 

27.03.2018. 

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. 

Iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji 

SIA „Liepājas RAS” iepirkumu speciāliste Baiba Akmentiņa-

Čerņecova 

SIA “Liepājas RAS” ražošanas direktors Māris Grīnfelds 

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 piedāvāto kopējo 

cenu. 

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 
“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  17.04.2018. plkst. 10.00 

Piedāvājumu atvēršanas 

vieta, datums un laiks 
“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, 17.04.2018. plkst. 10.00 

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


 

Pretendentu saraksts Reģistrācijas numurs 

"KINGS" SIA  42103007310 

AKCIJU SABIEDRĪBA "VIRŠI-A" 40003242737 

Iepirkumu komisijas lēmums 

Pārbaudot saņemtos piedāvājumus, Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija) konstatēja, ka 

pretendenti ir atšķirīgi izpratuši finanšu piedāvājuma formā iekļauto norādi *- pretendenta 1 

(viena) litra iegādes cena dienā, kad konkurss izsludināts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas 

lapā. Pretendents piedāvājumā ietver cenu apliecinošu dokumentu (oriģinālu vai apliecinātu 

kopiju).  

Lai nodrošinātu vienlīdzīgas un taisnīgas attieksmes principu pret abiem pretendentiem (Publisko 

iepirkumu likuma 2.panta 2.punkts) Komisija nolemj pārtraukt iepirkuma procedūru, lai precizētu 

iepirkuma procedūras dokumentos iekļauto informāciju. 

Iepirkumu komisijas lēmuma  

pieņemšanas datums 
2018.gada 7.maijs 

Ziņojuma sagatavošanas vieta un laiks 
“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,  

2018.gada 7.maijs 

 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Māris GRĪNFELDS  

  

Ziņojumu sagatavoja iepirkumu komisijas sekretāre B.AKMENTIŅA-ČERŅECOVA 

  


