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1. Vispārīga informācija 
 

 

 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs un iepirkuma metode: 

1.1.1. PA „S-T” 2016/3 

1.1.2. Iepirkuma procedūra tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

8.2panta nosacījumiem (turpmāk tekstā – likums), kā arī ņemot vērā šajā nolikumā 

noteikto kārtību. 

1.2.  Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un kontaktpersonas: 
Pasūtītājs   Balvu novada pašvaldības aģentūra „SAN-TEX” 

Vienotais Reģ. Nr. 90001663120 

Juridiskā adrese Bērzpils iela 56, Balvi, LV-4501 

 Tālruņa Nr.  64507197 

Faksa Nr.  64507197  

  

1.3.  Kontaktpersonas:  

1.3.1. Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu: Balvu novada pašvaldības aģentūras 

directors Uldis Sprudzāns, t.64507197, mob.t.29442378, e-pasts: santex@balvi.lv  . 

1.3.2. Kontaktpersona par iepirkuma nolikumu: Balvu novada pašvaldības aģentūras 

“SAN-TEX” juriste Inga Stepanova, t.64507199, e-pasts: santex.jurists @balvi.lv . 

 

1.4. Pretendenti: 

1.4.1. Iepirkumā var piedalīties Publisko iepirkumu likuma 1.panta vienpadsmitajā daļā kā 

piegādātāji definētās personas – fiziskās vai juridiskās personas, šādu personu apvienības 

jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt tehniskajā specifikācijā minētos 

pakalpojumus. 

1.4.2. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu 

dalībai iepirkumā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā 

ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā 

iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar šo Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt 

par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. 

1.4.3. Ja pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz 

personālsabiedrību un visiem tās dalībniekiem. 

1.4.4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem 

piegādātāju apvienības dalībniekiem. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu 

apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā un 

pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks 

nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju 

apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā 

un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz 

Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to 

rakstiski paziņojot Pasūtītājam. 

 

2. Iepirkuma priekšmets 

2.1. Iepirkuma priekšmets un apjoms ir sauszemes mehānisko transportlīdzekļu degvielas iegāde 

mazumtirdzniecībā Balvu pilsētā: plānotais apjoms 2016.gadā bezsvina benzīns 95 

(EN228) ar degvielas sistēmas attīrošu piedevu 26400 l (divdesmit seši tūkstoši četri 

simti litri), dīzeļdegviela (EN590) 15200 l (piecpadsmit tūkstoši divi simti litri) 

(saskaņā ar tehnisko specifikāciju – pielikums Nr.2). 

2.2. CPV kods: 09100000-0 – Degvielas. 

2.3.Piedāvājums jāiesniedz par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

2.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

2.5. Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. 

mailto:santex@balvi.lv
mailto:sarmite.grzibovska@balvi.lv
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2.6. Līguma darbības termiņš: 1 (viens) gads no līguma parakstīšanas brīža. Iepirkuma līgums 

tiks slēgts pēc iepirkuma procedūras beigām. 

2.7. Noslēgtais līgums pēc tā stāšanās spēkā tiks publicēts Balvu novada pašvaldības mājas lapā 

www.san-tex.lv kā to nosaka Publisko iepirkumu likuma 8.²panta trīspadsmitā daļa. 

2.8. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājumu 

atvēršanas dienas. 

 
3.Iepirkuma piedāvājuma iesniegšana un informācijas apmaiņas kārtība, termiņi 

 

3.1. Iepirkuma piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā 

Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX”, Bērzpils ielā 56, Balvos līdz 2016.gada 

17.februārim plkst. 12:00. Pretendentu piedāvājumi pēc šī termiņa netiks pieņemti. 

Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi. 

Piedāvājumi, kas saņemti pēc augstāk minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērtā veidā 

nosūtīti atpakaļ Pretendentam. 

3.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentu notiek pa pastu, faksu un elektroniski. 

Visa aktuālā informācija par iepirkumu, t.sk. Nolikumu, ir pieejama Pasūtītāja mājas lapā 

www.san-tex.lv. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. 

3.3.  Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma Nolikumu, to dara rakstiski ar pasta 

un faksa starpniecību vai elektroniski, adresējot to Balvu novada pašvaldības aģentūras 

“SAN-TEX” iepirkumu komisijai, turpmāk tekstā – Komisija, ar norādi iepirkumam 

„Degvielas iegāde 2016.gadam”, ID Nr. PA “S-T” 2016/3, uz adresi Bērzpils ielā 56, Balvi, 

Balvu novads, LV-4501, fakss 64507197, e-pasts: santex@balvi.lv. Lai informācija, kas 

nosūtīta pa faksu un elektroniski, iegūtu likumīgu spēku, tā vienlaikus jānosūta arī pa pastu. 

   3.4. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par 

jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei. 

3.5. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. 

Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no 

iepirkuma rezultāta. 

3.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot nolikuma 3.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja  

īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

3.7. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 

3.8. Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē, ka Likuma 8.² panta kārtībā organizētā iepirkumā 

nepieciešamas izmaiņas, proti, grozījumi, tas iepirkumu pārtrauc un tā vietā organizē jaunu 

iepirkumu, ietverot nepieciešamās izmaiņas. Atkārtotajam iepirkumam tiek piešķirts jauns 

identifikācijas numurs. 

 

4. Piedāvājuma noformēšana 

 

4.1. Piedāvājumu noformēšana: 

4.1.1.Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts: 

4.1.1.1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese; 

Balvu novada pašvaldības aģentūrai „SAN-TEX” 

 Reģ.Nr. 9000166312 

     Bērzpils ielā 56, Balvos, Balvu novadā, LV-4501 

4.1.1.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese: 

 /Nosaukums/ 

 Reģ.Nr. _________________ 

 /adrese/ 

http://www.san-tex.lv/
http://www.san-tex.lv/
mailto:santex@balvi.lv
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4.1.1.3. atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Degvielas iegāde 2016.gadam”, 

identifikācijas numurs PA “S-T” 2016/3. Neatvērt līdz 2016.gada 

17.februāra plkst. 13:00”; 

4.1.2. visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, 

attiecīgajam dokumentam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts 

tulkojums latviešu valodā. Ja piedāvājumam pievieno dokumentu kopijas, tās 

apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

4.1.3. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem; 

4.1.4. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem ar izturīgu diegu vai auklu. 

Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt 

apstiprinātai ar Pretendenta zīmogu (ja ir) un jābūt parakstītam, norādot ieņemamo 

amatu un paraksta atšifrējumu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt 

noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. 

Piedāvājumam pievienotais informatīvais materiāls (bukleti, attēli u.tml.) nav 

jācaurauklo; 

4.1.5. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām; 

4.1.6. piedāvājuma sākumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs.  

4.1.7. piedāvājums kopā ar informatīvajiem materiāliem (ja ir) jāievieto Nolikuma 4.1.1 

apakšpunktā minētajā iepakojumā; 

4.2. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā: 

4.2.1. pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums (1 (viens) oriģināls). 

4.2.2. pretendenta atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums (1 (viena) kopija). 

4.3. Pieteikums iepirkumam jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā 

pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikumu 

jāparaksta katras personas, kas iekļauta personas apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām 

vai tā pilnvarotai personai. 

4.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu. 

 

 

5. Prasības pretendentam, pretendenta izslēgšanas noteikumi  

 

5.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu 

dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā 

ietvertās prasības un noteikumus. 

5.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar 

Nolikumu var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai. 

5.3. Pretendentam ir jābūt reģistrētam likumdošanā noteiktajā kārtībā LR Uzņēmumu reģistrā vai 

līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārzemēs. 

5.4. Pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīgs pārdot naftas produktus 

mazākumtirdzniecībā. 

5.5. Pretendentam ir degvielas uzpildes stacijas Balvos. 

5.6. Pretendentam ir pieredze iepriekšējo trīs gadu (gan 2013.g., gan 2014.g., gan 2015.g.) laikā 

degvielas mazumtirdzniecībā. 

5.7. Degviela ir kvalitatīva un atbilst Ministru Kabineta noteikumu Nr.332 „Noteikumi par 

benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām. 

5.8. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

piektās daļas izslēdzošajiem nosacījumiem, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Attiecībā uz 

ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, tiks pieprasīts, lai tas 

iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 
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Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu 

iesniegšanai komisija noteikts ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai 

nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs minēto izziņu, 

pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā. 

5.9. Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.²panta septītās daļas 1.punkta "b" 

apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: 

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro; 

2) informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta publiskajā nodokļu 

parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, 

ka tam vai Publisko iepirkumu likuma 8 2 panta 5.daļas 3.punktā minētajai personai dienā, 

kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai 

dienā, kad iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkumu uzsākšanu, ja attiecībā uz 

iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu vai arī dienā, kad pieņemts lēmums 

par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un 

nosaka termiņu – 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – 

apliecinājuma izsniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Publisko iepirkumu 

likuma 8 2 panta 5.daļas 3.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, 

iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu 

dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 

150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu 

izslēdz no dalības iepirkumā. 

5.10. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja ir pārkāpti citi 

nozīmīgi šī Nolikuma vai normatīvo aktu noteikumi un prasības.  

 

6.Iesniedzamie dokumenti 

6.1. Pretendentu atlases dokumenti: 

6.1.1. Pieteikums dalībai publiskajā iepirkumā, kuru pretendents sagatavo atbilstoši 

pievienotajai formai (Pielikums Nr.1). Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu 

grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda 

personu, kura pārstāv personu grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.  

6.1.2. Pretendenta apliecinājums par to, ka pretendents var nodrošināt degvielas uzpildi 

pasūtītāja transportam Balvos (brīvā formā), pievienojot degvielas uzpildes staciju 

sarakstu. 

6.1.3. Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi spēkā esoša Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtas 

speciālas atļaujas (licences) naftas produktu mazumtirdzniecībai apliecinātas kopijas. 

6.1.4. Apliecinājums, ka degviela ir kvalitatīva un atbilst Ministru Kabineta noteikumu Nr.332 

„Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām. 

6.1.5. Apliecinājums par pretendenta pieredzi degvielas mazumtirdzniecībā iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu laikā (2013., 2014., 2015.) (pielikums Nr.2). 

 

6.2. Tehniskais piedāvājums: 

6.2.1. Piedāvājuma apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju  (pielikums Nr.3). 

 

6.3. Finanšu piedāvājums: 

6.3.1.  Piedāvājuma cena jānorāda EUR (euro) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.4). 

6.3.2. Piedāvājuma cenas ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 3 (trīs) zīmes aiz komata. 
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6.3.3. Iesniedzot finanšu piedāvājumu pretendentam jānorāda vidējā pēdējā mēneša (trīsdesmit 

dienas) cena (pēdējā diena – viena diena pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas) Balvu pilsētas 

degvielas uzpildes stacijā 

6.3.4. Atlaidei no mazumtirdzniecības cenas pirkšanas brīdī jābūt spēkā visu līguma darbības 

laiku. 

 

7. Piedāvājuma atvēršana 

 
7.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Balvu novada pašvaldības aģentūrā „SAN-TEX”, Bērzpils 

ielā 56, Balvos, 2016.gada 17.februārī plkst. 13:00. 

7.2. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu 

atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir 

ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas 

Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās un otrās daļas izpratnē. Ja šāds 

apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas 

darbībā. 

7.3. Piedāvājumu atvēršanu komisija veic atklātā sēdē.  

7.4. Visi pretendenti un to pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi piedalīties piedāvājumu atvēršanā. 

7.5.  Piedāvājumu atvēršanas procedūra tiek protokolēta.  

7.6. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu, 

komisijas priekšsēdētājs nolasa iesniegto piedāvājumu (pretendentu) sarakstu. 

7.7. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. 

7.8.  Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

7.9. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā komisijas sēdē. 

7.10.  Komisija nodrošina, lai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai netiktu 

izpausta informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu. 

 

 

8.Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji 

 

8.1. Vispārīgie noteikumi. 

8.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehniskā un finanšu piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē. 

8.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude. 

8.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots 

un noformēts atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām. 

8.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām 

(konstatētas būtiskas neatbilstības), komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības 

iepirkumā. 

8.3.Pretendentu atlase. 

8.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību 

paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases 

dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Nolikumā pretendentiem izvirzītajai 

prasībai.  

8.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā 

piedāvājumu neizskata. 

8.4. Tehniskā un finanšu piedāvājumu vērtēšana. 

8.4.1. Pēc pretendentu atlases komisija slēgtā sēdē veic tehnisko un finanšu piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi. Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude notiek pēc 

pretendenta iesniegtā tehniskā un finanšu piedāvājuma. 
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8.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās 

specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs. 

8.4.3. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav 

noraidīti noformējuma pārbaudē, pretendentu atlases un tehniskā piedāvājuma pārbaudes 

laikā.  

8.4.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku vai 

pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums. Ja komisija konstatē 

kādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu 

komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.  

8.4.5. Vērtējot finanšu piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem 

vērā labotās cenas. 

 

9.Vērtēšanas kritēriji 

9.1. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst 

visām nolikumā izvirzītajām prasībām, kam ir pienācīga kvalifikācija, kura piedāvājums ir 

saimnieciski izdevīgākais (ar lielāko punktu skaitu). 

Vērtēšanas kritēriji: 

Nr.  Kritērijs Maksimālais punktu skaits 

1. Piedāvātā viena litra cena par benzīnu 10 

2. Piedāvātā viena litra cena par dīzeļdegvielu 10 

3. Pastāvīgā nemainīgā atlaide benzīnam 40 

4.  Pastāvīgā nemainīgā atlaide dīzeļdegvielai  40 

 

9.2. Punkti par piedāvāto cenu par vienu litru benzīna tiek noteikti sekojoši: 

- lētākais piedāvājums saņem 10 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 (10). 

 

9.3. Punkti par piedāvāto cenu par vienu litru dīzeļdegvielas tiek noteikti sekojoši: 

- lētākais piedāvājums saņem 10 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; 

N – maksimālais punktu skaits cenai (10). 

 

9.4. Punkti par pastāvīgo nemainīgo atlaidi benzīnam tiek noteikti sekojoši: 

- lielākā atlaide saņem 40 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 (40). 

 

9.5. Punkti par pastāvīgo nemainīgo atlaidi dīzeļdegvielai tiek noteikti sekojoši: 

- lielākā atlaide saņem 40 punktus; 
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- 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 (40). 

 

9.6. Komisijas nodrošina, lai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai netiktu 

izpausta informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu. 

9.7. Komisija triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu 

attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot šo informāciju ne vēlāk, kā publicēšanai nosūtīts 

paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta 

nosaukumu vai norāda iemeslus, kāpēc lēmums par uzvarētāju nav pieņemts vai iepirkuma 

procedūra tiek pārtraukta. 

9.8. Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs nolikuma 

prasībām, un pasūtītāja budžeta iespējām, pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt 

atzīts par konkursa uzvarētāju. 

10. Iepirkuma līgums 

10.1. Komisija pieņem lēmumu piešķirt tiesības slēgt iepirkuma līgumu un par pieņemto lēmumu 

nosūta paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Pasūtītājs 

iepirkuma līgumā nosaka visas tiesiskās attiecības starp pasūtītāju un piegādātāju. 

10.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija izvēlas 

nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 

 

11. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi. 

11.1. Iepirkumu komisijas tiesības: 

11.1.1. Komisija var pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto kopēto dokumentu oriģinālus vai 

notariāli apliecinātas kopijas. 

11.1.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs 

vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, 

pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai 

kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. 

Komisija nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde. 

11.1.3. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertu ar padomdevēja 

tiesībām.  

11.1.4. Komisija labo aritmētiskās kļūdas Finanšu piedāvājumos. 

11.1.5. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. 

11.2. Iepirkumu komisijas pienākumi: 

11.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

11.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem. 

11.2.3. Nosūtīt iepirkuma procedūras dokumentus pretendentiem triju darba dienu laikā pēc šo 

dokumentu pieprasījuma saņemšanas un nodrošināt iespēju iepazīties uz vietas ar iepirkuma 

procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. 

11.2.4. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu 

aizsargāti un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa 

beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz 

informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu 

paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 
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11.2.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

šo Nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

 

12. Pretendentu tiesības un pienākumi 

 

12.1. Pretendenta tiesības 

12.1.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

12.1.2. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. 

12.1.3. Iesniegt sūdzību par iepirkuma nolikumu un iepirkuma norises likumību. 

12.1.4. Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

12.2. Pretendenta pienākumi 

12.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 

12.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.  

12.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

 

 

PIELIKUMĀ: 

 

1. Pieteikums. 

2. Pieredzes apliecinājums. 

3.Tehniskā specifikācijas 

4. Finanšu piedāvājums  

5. Līguma projekts. 
 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:       U.Sprudzāns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


