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Atklāts konkurss 

„Degvielas iegāde Kokneses novada pašvaldības vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. KND-2017/16 

 

Z I Ņ O J U M S 
Kokneses novada Kokneses pagastā 

 

2017.gada 13.novembrī                              Nr.1 

  

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: Kokneses novada dome, 

reģistrācijas Nr. LV90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses 

novads, LV-5113. 

Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss. 

Iepirkuma līguma priekšmets: Degvielas iegāde Kokneses novada pašvaldības vajadzībām. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: KND-2017/16. 

2. Paziņojums par līgumu publicēts www.iub.gov.lv: 06.10.2017. 

 

3. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu, atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai ar Kokneses novada domes 28.08.2013. lēmumu Nr.6.1. (protokols Nr.10), 

izveidota Centralizēto iepirkumu komisija, kuras sastāvā veikti grozījumi: ar 27.11.2013. 

lēmumu Nr.6.4. (protokols Nr.16); ar 26.02.2014. lēmumu Nr.7.3. (protokols Nr.3); ar 

29.04.2015. lēmumu Nr.7.14. (protokols Nr.6); ar 26.06.2015. lēmumu Nr.6.2. (protokols 

Nr.8); ar 27.01.2016. lēmumu Nr.9.7. (protokols Nr.1); ar 30.03.2016. lēmumu Nr.5.3. 

(protokols Nr.3); ar 28.09.2016. lēmumu Nr.7.7. (protokols Nr.9). 
 

Centralizēto iepirkumu komisijas sastāvs: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs: 

- Dace SVĒTIŅA – iepirkumu speciālists; 

Iepirkumu komisijas locekļi: 

- Anita OZOLA - Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; 

- Dace KĻAVIŅA - Kokneses novada domes galvenās grāmatvedes vietniece; 

- Andrejs PASTARS – I.Gaiša Kokneses vidusskolas direktora vietnieks saimnieciskajā 

darbā; 

- Ilze PABĒRZA - Bebru pagasta pārvaldes vadītāja; 

Iepirkumu komisijas locekle, sekretāre:  

- Gunita MAJORE – darba aizsardzības speciāliste. 

 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs: 

- Dace SVĒTIŅA – iepirkumu speciālists 

 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 30.oktobris plkst.16:00.  

 

5. Saņemtie piedāvājumi: 

 

Nr. 

p.k. 

Daļas 

Nr. 
Pretendents Piedāvājuma summa EUR bez PVN 

1.  2. A/S “VIRŠI-A” 35 526,00 

2.  1. SIA “ASTARTE-NAFTA” 70 865,40 
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6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, 

Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads,  LV-5113, 2017.gada 30.oktobris plkst.16:00. 

 

7. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, līgumcena:  

1.daļā – ar SIA „ASTARTE-NAFTA” par kopējo līgumcenu 70865,40 euro (septiņdesmit 

tūkstoši astoņi simti sešdesmit pieci euro 40 centi); 

2.daļā – ar A/S „VIRŠI-A” par kopējo līgumcenu 35526,00 euro (trīsdesmit pieci tūkstoši 

pieci simti divdesmit seši euro 00 centi). 

 

Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

1. Pretendentu iesniegto piedāvājumu apzināšana 

Iepirkumu komisija 2017.gada 30.oktobra Iepirkumu komisijas sēdē saņēma un atvēra 

sekojošus pretendentu piedāvājumus: 

 

2. Pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma pārbaude 

Komisija pārbauda pretendentu piedāvājumu noformējuma atbilstību un konstatē, ka 

pretendentu A/S „VIRŠI-A” un SIA „ASTARTE-NAFTA” iesniegto piedāvājumu 

noformējums atbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām. 

3. Pretendentu izvērtēšana, atbilstoši atlases prasībām 

Komisija pārbauda pretendentu iesniegto atlases dokumentu atbilstību un konstatē, ka 

pretendentu A/S „VIRŠI-A” un SIA „ASTARTE-NAFTA” iesniegtie atlases dokumenti atbilst 

atklātā konkursa nolikuma prasībām. 

4. Pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu izvērtēšana 

Komisija pārbauda pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību un konstatē, ka 

pretendentu A/S „VIRŠI-A” un SIA „ASTARTE-NAFTA” iesniegtie tehniskie piedāvājumi 

atbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām. 

5. Pretendentu iesniegto Finanšu piedāvājumu pārbaude 

Komisija pārbauda pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu atbilstību un konstatē, ka 

pretendentu A/S „VIRŠI-A” un SIA „ASTARTE-NAFTA” iesniegtie finanšu piedāvājumi 

atbilst atklātā konkursa nolikuma prasībām un piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. 

6. Nolikuma prasībām atbilstošo piedāvājumu saraksta izveidošana 

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar kritēriju zemākā cena, 

izveidoja nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai atbilstošo piedāvājumu sarakstu, 

norādot piedāvājuma cenas EUR bez PVN: 

 

 

7. Pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana 

Komisija nosaka, ka saskaņā ar atklātā konkursa nolikumā noteikto kritēriju – zemāko cenu 

līguma slēgšanas tiesības būtu piešķiramas: 1.daļā – pretendentam SIA „ ASTARTE-NAFTA”, 

2.daļā – pretendentam A/S “VIRŠI-A”. 

8. Piedāvājumu izvērtēšana, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53.panta prasībām 

Pārbaudot un izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija konstatē, ka A/S 

„VIRŠI-A” un SIA „ASTARTE-NAFTA” iesniegtie piedāvājumi nav nepamatoti lēti un nav 

nepieciešams pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar PIL 53.pantu. 

 

Nr. p.k. Daļas Nr. Pretendents 
Piedāvājuma summa EUR bez 

PVN 

1.  2. A/S “VIRŠI-A” 35 526,00 

2.  1. SIA “ASTARTE-NAFTA” 70 865,40 
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9. Informācijas pārbaude no Sodu reģistra, Uzņēmumu reģistra un nodokļu nomaksas 

pārbaude 

9.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības neattiecas PIL 42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

Komisija, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā iegūst informāciju - par PIL 42.panta pirmās daļas 1., 6., 7. punktā minētajiem 

pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 

(Sodu reģistra), par PIL 42.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā minētajiem faktiem – no 

Uzņēmumu reģistra un  par PIL 42.panta pirmās daļas 2.punktā minēto faktu – no Valsts 

ieņēmumu dienesta. 

9.2. Iepirkumu komisija pārbauda un konstatē, ka A/S „VIRŠI-A” un SIA „ASTARTE-

NAFTA” nav tādu tiesību aktu (tai skaitā profesionālās darbības) pārkāpumu (vai ir 

konkurences tiesību pārkāpuma gadījums, bet kurā par sadarbību iecietības programmas 

ietvaros persona ir atbrīvota no naudas soda vai naudas sods samazināts), par kuriem 

pretendenti izslēdzami no dalības iepirkuma procedūrā, vai kompetentās institūcijas lēmums, 

prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums par tiesību aktu pārkāpumiem, par kuriem 

pretendenti izslēdzami no dalības iepirkuma procedūrā, nav stājies spēkā un nav kļuvis 

neapstrīdams un nepārsūdzams vai par kuriem nav iestājies iepirkumus regulējošos tiesību 

aktos paredzētais noilgums. 

9.3. Iepirkumu komisija pārbauda un konstatē, ka Uzņēmumu reģistrā nav aktuālo datu par A/S 

„VIRŠI-A” un SIA „ASTARTE-NAFTA” maksātnespējas procesu, likvidāciju vai apturētu 

saimniecisko darbību.  

9.4. Iepirkumu komisija pārbauda un konstatē, ka saskaņā ar VID administrēto nodokļu 

(nodevu) parādnieku datu bāzē vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas 

pēdējās datu aktualizācijas datumā, pretendentiem A/S „VIRŠI-A” un SIA „ASTARTE-

NAFTA” nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa pēdējā dienā (2017.gada 30.oktobrī) vai arī dienā (2017.gada 8.novembrī), kad 

pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

8. Informācija par apakšuzņēmējiem: Nav paredzēti. 

 

9. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem, kā arī par iepirkuma 

procedūras dokumentiem neatbilstošajiem piedāvājumiem: Nav 

 

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai saskaņā ar 2017.gada 

28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107  “Iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība” 19.punktu: Iepirkumu komisija uzskata, ka izvirzītās pretendentu 

atlases prasības ir bijušas objektīvas un samērīgas un ir saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm un 

noteiktajām prasībām. 

 

11. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt 

iepirkuma procedūru:  Neattiecas. 

 

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu 

par nepamatoti lētu: Neattiecas. 

 

13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas 

sistēmas: Neattiecas. 

14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Neattiecas. 

 

Komisijas priekšsēdētāja:                                 D.Svētiņa 

 

 

 


