
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
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SĒDES PROTOKOLS 

„Degvielas iegāde Alsungas novada domes  vajadzībām”  
 Iepirkuma identifikācijas Nr. AND2014/6 

 
 

2014. gada 10. jūlij ā plkst.14.00 Nr.18 
 
Komisijas sēde notiek Alsungas  novada domē: adrese Pils iela 1, Alsunga, Alsungas 
novads sēžu  zālē, plkst.14.00.  
Pasūtītājs: Alsungas  novada dome, adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads.  
Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2014/6  
Iepirkuma priekšmets: CPV kods-09100000-0 (iepirkuma nosaukums)  
„Degvielas iegāde Alsungas novada domes  vajadzībām” 

Iepirkuma procedūru veic   izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma 
komisija), kuru vada komisijas priekšsēdētājs Aivars Sokolovskis, kas rīkojās  saskaņā 
ar  pašvaldības nolikumu un sēdes protokolu Nr.11-12,  no 03.06.2013 un iepirkuma 
komisijas nolikumu  šādā sastāvā: 
 

Sēdē  piedalās:  

  
komisijas priekšsēdētājs  Aivars Sokolovskis 
komisijas loceklis Edgars Zvejnieks 
komisijas loceklis Jānis Gulbis 
komisijas loceklis Edgars Goldbergs 
nekustamā īpašuma speciāliste Santa Kreičmane 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Informācija par iesniegtiem piedāvājumiem.  
2. Pretendenta noformējuma, dokumentu , tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības 
pārbaude.  
3.Piedāvājuma novērtēšana( zemākā cena). 
4. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana  
Norise:  
Komisijas sēdi vada komisijas priekšsēdētājs : 

1.Komisijas sastāva paziņošana.  



2. Informācijas par iesniegtajiem piedāvājumiem.  
Komisijas priekšsēdētājs informē, ka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam, kas atbilstoši 
iepirkuma procedūras nolikuma 11.1punktam ir 2014.gada 7.jūlijam  plkst. 14:00, savus 
piedāvājumus ir iesnieguši šādi pretendenti: 

1. iepirkuma daļa  
 
1. SIA „Statoil Fuel& Retail Latvia”, reģistrācijas Nr.40003064094, adrese Duntes iela 6, 
Rīga, piedāvājums saņemts pa pastu, 04.07.2014., plkst. 10.00  
2. SIA „LUKoil Baltija R.”, reģistrācijas Nr.40003134777, adrese Alīses iela 3, Rīga. 
piedāvājums saņemts pa pastu 04.07.2014, plkst. 10.05.;  
3. SIA „JK”, reģistrācijas Nr.46103004950, adrese Gaismas  iela 5-21, Kuldīga, piedāvājums 
iesniegts 04.07.2014, plkst. 15.00;  

2. iepirkuma daļa  
1. SIA „Avio”, reģistrācijas Nr.41203035951, adrese Ventspils iela 73, Kuldīga, piedāvājums 
iesniegts 04.07.2014, plkst. 15.01;  
 

LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN IZVĒRTĒŠANA 
1. iepirkuma daļa  

2.Pretendenta noformējuma, dokumentu , tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības 
pārbaude. 
 
 SIA Statoil 

Fuel&Retail 
Latvia 

SIA „Lukoil Baltija 
R’’ 

SIA „JK’’ 

Pretendentu iesniegtā 
piedāvājuma atbilstību 
iepirkuma dokumentos un 
normatīvajos aktos 
noteiktajām noformēšanas 
prasībām. 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Iesniegtie pretendenta 
atlases dokumenti apliecina 
pretendenta atbilstību 
nolikuma prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst 

 
Pretendenta tehniskā 
piedāvājuma atbilstības 
pārbaude  
 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendenta Finanšu 
piedāvājums atbilst 
nolikumā norādītajā, 
prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Nodokļu maksātāju 
( nodevu) parādi 

Nav Nav Nav 

Konsatētas aritmētiskās 
kļūdas 

Nav Nav Nav 

 



3.Piedāvājuma novērtēšana( zemākā cena). 
 

Nr. Pretendents Iepirkumu daļa Piedāvātā līgumcena 

EUR ( bez PVN) 

1. SIA „Statoil Fuel&Retail 

Latvia” 

1.daļa  24110.00 

2. SIA „LUKoil Baltija R ‘  1.daļa 23872.00 

3. SIA „JK” 1.daļa 23903.00 

 

4. Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana 
 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67 panta un  iepirkuma nolikuma 29un 30. punktu, 
piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA „LUKoil Baltija R’’  reģistrācijas Nr. 40003134777 
adrese Alīses  iela 3, Rīga,  LV-1046  piedāvātā līgumcena EUR : 23872.00 ( bez PVN) . 
Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma līguma 67 pantu ‘’ Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā 
nākamajā darbadienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja iepirkumu uzraudzības birojā nav šā 
likuma 83. panta noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras 
pārkāpumiem. 

 
2. iepirkuma daļa  

2.Pretendenta noformējuma, dokumentu , tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstības 
pārbaude. 
 
 SIA AVIO 
Pretendentu iesniegtā piedāvājuma atbilstību 
iepirkuma dokumentos un normatīvajos aktos 
noteiktajām noformēšanas prasībām. 

Atbilst 

Iesniegtie pretendenta atlases dokumenti apliecina 
pretendenta atbilstību nolikuma prasībām 

Atbilst 

 
Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības 
pārbaude  
 

Atbilst 

Pretendenta Finanšu piedāvājums atbilst nolikumā 
norādītajā, prasībām 

Atbilst 

Nodokļu maksātāju 
( nodevu) parādi 

Nav 

Konsatētas aritmētiskās kļūdas Nav 
 

Piedāvājuma novērtēšana( zemākā cena). 
 

Nr. Pretendents Iepirkumu daļa Piedāvātā līgumcena 



EUR ( bez PVN) 

1. SIA „AVIO’’ 2.da ļa  22411.00 

 

4.Lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšana. 
 
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 67 panta un  iepirkuma nolikuma 29.un 30. 
punktu, piešķirt līguma slēgšanas tiesības  SIA „AVIO’’  reģistrācijas Nr. 41203035951 adrese 
Ventspils iela 73, Kuldīga,  LV-3301piedāvātā līgumcena EUR : 22411.00 ( bez PVN)  
 
Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma līguma 67 pantu ‘’ Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā 
nākamajā darbadienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja iepirkumu uzraudzības birojā nav šā 
likuma 83. panta noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras 
pārkāpumiem. 

 
 

Iepirkuma komisijas lēmumu pretendents saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās 
daļas 1.punktu var apstrīdēt 10 dienu laikā pēc dienas, kad šis paziņojums nosūtīts tai pa faksu, 
iesniedzot iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā, Eksporta ielā 6, Rīgā, LV-1010. 

 
Sēde slēgta plkst.14.30. 
 
komisijas priekšsēdētājs  Aivars Sokolovskis    _______paraksts_____________________ 

 
 
komisijas loceklis 

 
Edgars Zvejnieks         _________paraksts_________________ 
 

 
komisijas loceklis 

 
Jānis Gulbis            ______paraksts_____________________ 
 

 
komisijas loceklis 

 
Edgars Goldbergs ________paraksts__________________ 
 

nekustamā īpašuma 
speciāliste un sēdes 
protokolētāja 

 
 

Santa Kreičmane ____________paraksts__________________ 
 
 
 


