Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Reģ. Nr. 90000070045
Atklāta konkursa
“Degvielas iegāde”
Identifikācijas Nr. TM 2018/17

ZIŅOJUMS
Iepirkuma priekšmeta trešajai, ceturtajai, piektajai, sestajai, septītajai, astotajai, devītajai,
desmitajai, vienpadsmitajai, divpadsmitajai, trīspadsmitajai, četrpadsmitajai un
piecpadsmitajai daļai

2018. gada 7. septembrī
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese:
Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Reģistrācijas numurs: 90000070045
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1536.
2. Iepirkuma priekšmets: Bezsvina benzīna ar oktānskaitli (95E) (turpmāk – benzīns 95E) un
sezonai atbilstošas dīzeļdegvielas (turpmāk – DD) (turpmāk kopā – Degviela) iegāde
degvielas uzpildes stacijās (turpmāk arī – DUS), DUS darba laikos Latvijā, Lietuvā un
Igaunijā (turpmāk – Baltijas valstis), saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma II nodaļa)
(turpmāk viss kopā – Preces iegāde). Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: trešā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa) Valsts
probācijas dienesta vajadzībām (Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Jelgavas,
Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres, Rēzeknes, Rīgas, Saldus, Siguldas, Tukuma,
Valmieras, Ventspils pilsētas robežās); ceturtā daļa -benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma
Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa) Valsts probācijas dienesta vajadzībām
(Aizkraukles pilsētas robežās); piektā daļa -benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma
Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa) Valsts probācijas dienesta vajadzībām
(Alūksnes pilsētas robežās); sestā daļa -benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai
specifikācijai (nolikuma II nodaļa) Valsts probācijas dienesta vajadzībām (Balvu pilsētas
robežās); septītā daļa -benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa) Valsts probācijas dienesta vajadzībām Dobeles pilsētas robežās); astotā
daļa -benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa)
Valsts probācijas dienesta vajadzībām (Krāslavas pilsētas robežās); devītā daļa -benzīna 95E
iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa) Valsts probācijas
dienesta vajadzībām (Limbažu pilsētas robežās); desmitā daļa -benzīna 95E iegāde, atbilstoši
nolikuma Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa) Valsts probācijas dienesta
vajadzībām (Ludzas pilsētas robežās); vienpadsmitā daļa -benzīna 95E iegāde, atbilstoši
nolikuma Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa) Valsts probācijas dienesta
vajadzībām (Olaines pilsētas robežās); divpadsmitā daļa -benzīna 95E iegāde, atbilstoši
nolikuma Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa) Valsts probācijas dienesta
vajadzībām (Preiļu pilsētas robežās); trīspadsmitā daļa -benzīna 95E iegāde, atbilstoši
nolikuma Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa) Valsts probācijas dienesta
vajadzībām (Salaspils pilsētas robežās); četrpadsmitā daļa -benzīna 95E iegāde, atbilstoši
nolikuma Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa) Valsts probācijas dienesta
vajadzībām (Talsu pilsētas robežās); piecpadsmitā daļa -benzīna 95E iegāde, atbilstoši
nolikuma Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II nodaļa) Valsts probācijas dienesta
vajadzībām (Valkas pilsētas robežās).

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: TM 2018/17
4. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 2018. gada 19. jūnijā.
5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra 2018. gada 8. jūnija rīkojums Nr.1-1/168 „Par iepirkuma
komisijas izveidošanu atklātam konkursam „Degvielas iegāde” (TM 2018/17).
Komisijas priekšsēdētājs:
Ēriks Rēķis
Administratīvā departamenta direktors.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Einārs Erdmanis

Laura Meijere
Aivars Ceplišs
Sanita Škribļaka
Signe Zaprauska

Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā
nodrošinājuma nodaļas saimniecības pārzinis.
Komisijas locekļi:
Tieslietu
ministrijas
Administratīvā
departamenta
Iepirkumu un līgumu nodaļas juriskonsulte;
Valsts zemes dienesta Administratīvā departamenta
Saimniecības daļas vadītājas vietnieks;
Valsts probācijas dienesta Administratīvās vadības
departamenta vadītāja;
Administratīvā departamenta Iepirkumu un līgumu nodaļas
vadītāja.

6. Pretendentiem izvirzītās prasības:
Pretendentiem izvirzītās prasības noteiktas atklāta konkursa nolikuma 2. punktā:
“2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM

2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja tiek konstatēts, ka tas atbilst jebkuram
no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā iekļautajiem pretendenta izslēgšanas
nosacījumiem.
2.2. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nedrīkst attiekties
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie
nosacījumi.
2.3. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma vai
piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas
2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta nosacījumi.
2.4. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas
1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi.
2.5. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja kandidāts vai pretendents ir ārzonā
reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
2.6. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja Latvijā reģistrēta kandidāta vai
pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā
reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
2.7. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja kāds no kandidāta vai pretendenta
norādītajiem apakšuzņēmējiem vai kāda no personām, uz kuras iespējām kandidāts vai
pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
2.8. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
2.8.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar

Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1.punktā un 7.punkta "a"
apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši
trīs gadi;
2.8.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma
42. panta pirmās daļas 6. punktā un 7. punktā "b" apakšpunktā minētajiem
pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12
mēneši.
2.9. Pretendents ir nodrošinājis vismaz 1 (vienu) iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču iegādi.
Par iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču iegādi tiks uzskatīta degvielas iegāde
mazumtirdzniecībā, pēc kārtas vismaz 12 (divpadsmit) mēnešu periodā.
2.10. Pretendentam ir uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi spēkā esoša atļauja (licence), kas
apliecina, ka pretendentam ir tiesības veikt degvielas mazumtirdzniecību.
2.11. Pretendents, kurš neatbilst kādai no nolikuma 2. punktā norādītajām Pretendentu atlases
prasībām, tiek noraidīts no turpmākās dalības Konkursā, un tā piedāvājums netiek izskatīts”.
7. Piedāvājumu izvērtēšana:
Piedāvājumu izvērtēšana noteikta atklāta konkursa nolikuma 6. punktā:
“6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

6.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
6.1.1. Iepirkuma komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši
nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām;
6.1.2. Ja piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām attiecībā uz piedāvājuma noformējumu,
iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
6.2. Pretendentu atlase:
6.2.1. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veic pārbaudi, lai pārliecinātos, vai
Pretendents atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
6.2.2. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas atstāj un noraida tos pretendentu
piedāvājumus, kuri nav atbilstoši nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases
prasībām.
6.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:
6.3.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu;
6.3.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo;
6.3.3. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo Pretendentam,
kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskas
kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas;
6.3.4. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā atbilstoši nolikuma prasībām
iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, iepirkuma
komisija pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina
dokumentos ietverto informāciju.
6.4. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji:
6.4.1. Iepirkuma komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas saimnieciski
visizdevīgāko no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, tajā skaitā tehniskajai
specifikācijai, pamatojoties uz nolikumā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas
kritērijiem;
6.4.2. Iepirkuma komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka katrā daļā
atsevišķi, aprēķinot izdevīguma punktus, kurus veido kritēriju novērtējumu summa;
6.4.3. Iepirkuma komisija kritēriju vērtēšanai izmanto informāciju, kas norādīta Pretendenta
piedāvājumā, ņemot vērā piedāvājumā iesniegtās cenas/summas bez PVN un tehnisko
piedāvājumu, kurš iesniegts atbilstoši Konkursa nolikuma IV nodaļas 2., vai 3., vai 4.,

vai 5., vai 6., vai 7., vai 8., vai 9., vai 10., vai 11., vai 12., vai 13., vai 14., vai 15., vai
16. veidlapai;
6.4.4. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma priekšmetam pirmajai, otrajai,
trešajai, ceturtajai, piektajai, sestajai, septītajai, astotajai, devītajai, desmitajai,
vienpadsmitajai,
divpadsmitajai,
trīspadsmitajai,
četrpadsmitajai
un
piecpadsmitajai daļai nosaka pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:
Nr. p.
k.

Maksimālais punktu
skaits kritērijam

Kritērijs

1.

Piedāvājuma kopējā cena (attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā)

80

2.

Norēķinu kārtība
Kopā maksimālais punktu skaits

20
100

Piedāvājuma kopējo cenu iepirkuma komisija izvērtē šādi: vislētāko piedāvājuma kopējo cenu
(bez PVN) (zemākā cena) vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 80 punktus.
Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits = (viszemākā
piedāvājuma kopējā cena/piedāvātā piedāvājuma kopējā cena) x 80.
Norēķinu kārtību iepirkuma komisija izvērtē šādi: 20 punkti tiek piešķirti, ja pretendenta
piedāvājumā piedāvāts norēķināties ar pēcapmaksas degvielas kartēm (kredītkartes). Ja
pretendenta piedāvājumā piedāvāts norēķināties ar priekšapmaksas degvielas kartēm
(debetkartes), tad pretendenta piedāvājumam tiek piešķirti 0 punkti.
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kas saņēmis
visaugstāko skaitlisko vērtējumu (punktu skaitu) katrā iepirkuma priekšmeta daļā atsevišķi.
6.7. Ja iepirkuma komisija pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums kādā no daļām ir
vienāds, šādā gadījumā iepirkuma komisija attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas
piedāvājumu, kura iegūto punktu skaits kritērijā Nr. 1 „Piedāvājuma kopējā cena” ir lielāks.
6.8. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas noteikto
izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu (tajā skaitā Publisko
iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajām
personām), kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un nolikumā noteiktajām
prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā”.
8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Līdz 2018. gada 10. jūlija plkst.14:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu
apakšsistēmā.
9. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas
9.1. Iepirkuma priekšmeta trešajā daļā:

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

SIA “Neste Latvija”

03.07.2018
plkst.13.01

41520,94

2.

SIA “Circle K Latvia”

10.07.2018
plkst.13.43

41891,13

3.

SIA “Astarte-Nafta”

06.07.2018
plkst.09.30

18097,16

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

AS “Virši-A”

10.07.2018
plkst.11.32

1659,31

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

AS “VIADA Baltija”

02.07.2018
plkst.13.17

1729,61

2.

SIA “Neste Latvija”

03.07.2018
plkst.13.01

1762,30

3.

AS “Virši-A”

10.07.2018
plkst.11.32

1760,58

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

AS “VIADA Baltija”

02.07.2018
plkst.13.17

1727,60

9.2. Iepirkuma priekšmeta ceturtajā daļā:

9.3. Iepirkuma priekšmeta piektajā daļā:

9.4. Iepirkuma priekšmeta sestajā daļā:

AS “Virši-A”

10.07.2018
plkst.11.32

1758,54

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

SIA “Circle K Latvia”

10.07.2018
plkst.13.43

1251,45

2.

SIA “Astarte-Nafta”

06.07.2018
plkst.09.30

1171,26

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

SIA “Circle K Latvia”

10.07.2018
plkst.13.43

1191,71

2.

AS “Virši-A”

10.07.2018
plkst.11.32

1183,61

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

AS “VIADA Baltija”

02.07.2018
plkst.13.17

1490,42

2.

9.5. Iepirkuma priekšmeta septītajā daļā:

9.6. Iepirkuma priekšmeta astotajā daļā:

9.7. Iepirkuma priekšmeta devītajā daļā:

2.

SIA “Circle K Latvia”

10.07.2018
plkst.13.43

1527,49

3.

SIA “Astarte-Nafta”

06.07.2018
plkst.09.30

1429,61

9.8. Iepirkuma priekšmeta desmitajā daļā:

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

AS “Virši-A”

10.07.2018
plkst.11.32

1814,80

9.9. Iepirkuma priekšmeta vienpadsmitajā daļā:

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

SIA “Neste Latvija”

03.07.2018
Plkst.13.01

1124,88

9.10. Iepirkuma priekšmeta divpadsmitajā daļā:

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

SIA “Circle K Latvia”

10.07.2018
Plkst.13.43

1906,53

2.

SIA “Astarte-Nafta”

06.07.2018
plkst.09.30

1784,36

3.

AS “Virši-A”

10.07.2018
plkst.11.32

1893,57

9.11. Iepirkuma priekšmeta trīspadsmitajā daļā:

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

SIA “Neste Latvija”

03.07.2018
Plkst.13.01

1240,06

2.

AS “Virši-A”

10.07.2018
plkst.11.32

1238,85

9.12. Iepirkuma priekšmeta četrpadsmitajā daļā:

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

SIA “Neste Latvija”

03.07.2018
Plkst.13.01

1405,95

2.

SIA “Circle K Latvia”

10.07.2018
Plkst.13.43

1414,19

9.13. Iepirkuma priekšmeta piecpadsmitajā daļā:

Nr.p.k.

Pretendents (juridiskai
personai - nosaukums,
fiziskai personai vārds, uzvārds)

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks

Piedāvātās cenas,
EUR (bez PVN)

1.

AS “Virši-A”

10.07.2018
plkst.11.32

2156,48

10. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks:
Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk- EIS), 2018. gada 10. jūlijā
plkst.14:00.
11. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu iepirkuma, līgumcena, kā arī piedāvājumu
vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
11.1. Iepirkuma priekšmeta trešā daļa:
Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
SIA “Neste Latvija”

Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

41 520,94

(reģ.Nr. 40003132723)

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

1.

Piedāvājuma kopējā cena (attiecīgajā
iepirkuma priekšmeta daļā)

2.

Norēķinu kārtība

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

SIA “Neste
Latvija”

SIA “Circle K
Latvia”

80

41520,94/41520,94
x 80=80

41520,94/41891,13
x 80=79,29

20
100

20
100

20
99,29

Kopā maksimālais punktu skaits
SIA “Neste Latvija” kopā 100 punkti.

11.2. Iepirkuma priekšmeta ceturtā daļa:
Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
AS “VIRŠI-A”

Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

1 659,31

(reģ.Nr. 40003242737)

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

1.

Piedāvājuma kopējā cena (attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā)

2.

Norēķinu kārtība
Kopā maksimālais punktu skaits
AS “VIRŠI-A” kopā 100 punkti.

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

AS “VIRŠI-A”

80

1659,31/1659,31 x 80=80

20
100

20
100

11.3. Iepirkuma priekšmeta piektā daļa:
Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
AS “VIADA Baltija”

1 729,61

(reģ.Nr. 40103867145)

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

AS “VIADA
Baltija”

SIA “Neste
Latvija”

AS “VIRŠI-A”

1.

Piedāvājuma kopējā
cena (attiecīgajā
iepirkuma
priekšmeta daļā)

80

1729,61/1729,61
x 80=80

1729,61/1762,30
x 80=78,52

1729,61/1760,58
x 80=78,59

2.

Norēķinu kārtība

20

20

20

20

Kopā maksimālais
punktu skaits

100

100

98,52

98,59

AS “VIADA Baltija” kopā 100 punkti.

11.4. Iepirkuma priekšmeta sestā daļa:
Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
AS “VIADA Baltija”
(reģ.Nr. 40103867145)

Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

1 727,60

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

1.

Piedāvājuma kopējā cena
(attiecīgajā iepirkuma priekšmeta
daļā)

2.

Norēķinu kārtība
Kopā maksimālais punktu skaits
AS “VIADA Baltija” kopā 100 punkti.

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

AS “VIADA
Baltija”

AS “VIRŠI-A”

80

1727,60/1727,6 x
80=80

1727,60/1758,54
x 80=78,59

20
100

20
100

20
98,59

11.5. Iepirkuma priekšmeta septītā daļa:
Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs

Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

SIA “ASTARTE-NAFTA”
(reģ.Nr. 40003276964)

1 171,26

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

1.

Piedāvājuma kopējā cena
(attiecīgajā iepirkuma priekšmeta
daļā)

2.

Norēķinu kārtība

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

SIA “Circle K
Latvia”

SIA
“ASTARTENAFTA”

80

1171,26/1251,42
x 80=74,88

1171,26/1171,26
x 80=80

20
100

20
94,88

20
100

Kopā maksimālais punktu skaits
SIA “ASTARTE-NAFTA” kopā 100 punkti.

11.6. Iepirkuma priekšmeta astotā daļa:
Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
AS “VIRŠI-A”
(reģ.Nr. 40003242737)

Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

1 183,61

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

1.

Piedāvājuma kopējā cena
(attiecīgajā iepirkuma priekšmeta
daļā)

2.

Norēķinu kārtība
Kopā maksimālais punktu skaits
AS “VIRŠI-A” kopā 100 punkti.

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

SIA “Circle K
Latvia”

AS “VIRŠI-A”

80

1183,61/1191,71
x 80=79,46

1183,61/1183,61
x 80=80

20
100

20
99,46

20
100

11.7. Iepirkuma priekšmeta devītā daļa:
Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
SIA “ASTARTE-NAFTA”
1 429,61

(reģ.Nr. 40003276964)

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

AS “VIADA
Baltija”

SIA “Circle K
Latvia”

SIA
“ASTARTENAFTA”

1.

Piedāvājuma kopējā
cena (attiecīgajā
iepirkuma
priekšmeta daļā)

80

1429,61/1490,42
x 80=76,74

1429,61/1527,49
x 80=74,87

1429,61/1429,61
x 80=80

2.

Norēķinu kārtība

20

20

20

20

Kopā maksimālais
punktu skaits

100

96,74

94,87

100

SIA “ASTARTE-NAFTA” kopā 100 punkti.

11.8. Iepirkuma priekšmeta desmitā daļa:
Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
AS “VIRŠI-A”

1 814,80

(reģ.Nr. 40003242737)

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

1.

Piedāvājuma kopējā cena (attiecīgajā
iepirkuma priekšmeta daļā)

2.

Norēķinu kārtība
Kopā maksimālais punktu skaits
AS “VIRŠI-A” kopā 100 punkti.

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

AS “VIRŠI-A”

80

1814,80/1814,80
x 80=80

20
100

20
100

11.9. Iepirkuma priekšmeta vienpadsmitā daļa:
Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
SIA “Neste Latvija”

1 124,88

(reģ.Nr. 40003132723)

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

1.

Piedāvājuma kopējā cena (attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā)

2.

Norēķinu kārtība

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

SIA “Neste
Latvija”

80

1124,88/1124,88
x 80=80

20
100

20
100

Kopā maksimālais punktu skaits
SIA “Neste Latvija” kopā 100 punkti.

11.10. Iepirkuma priekšmeta divpadsmitā daļa:
Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
AS “VIRŠI-A”

1 893,57

(reģ.Nr. 40003242737)

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

AS “VIRŠI-A”

1.

Piedāvājuma kopējā cena (attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā)

80

1893,57/1893,57 x
80=80

2.

Norēķinu kārtība

20
100

20
100

Kopā maksimālais punktu skaits
AS “VIRŠI-A” kopā 100 punkti.

11.11. Iepirkuma priekšmeta trīspadsmitā daļa:
Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
AS “VIRŠI-A”
(reģ.Nr. 40003242737)

1 238,85

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

1.

Piedāvājuma kopējā cena (attiecīgajā
iepirkuma priekšmeta daļā)

2.

Norēķinu kārtība

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

SIA “Neste
Latvija”

AS “VIRŠI-A”

80

1238,85/1240,06
x 80=79,92

1238,85/1238,85
x 80=80

20
100

20
99,92

20
100

Kopā maksimālais punktu skaits
AS “VIRŠI-A” kopā 100 punkti.

11.12. Iepirkuma priekšmeta četrpadsmitā daļa:
Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
SIA “Neste Latvija”
(reģ.Nr. 40003132723)

Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

1 405,95

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

1.

Piedāvājuma kopējā cena
(attiecīgajā iepirkuma priekšmeta
daļā)

2.

Norēķinu kārtība
Kopā maksimālais punktu skaits

SIA “Neste Latvija” kopā 100 punkti.

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

SIA “Neste
Latvija”

SIA “Circle K
Latvia”

80

1405,95/1405,95
x 80=80

1405,95/1414,19
x 80=79,53

20
100

20
100

20
99,53

11.13. Iepirkuma priekšmeta piecpadsmitā daļa:
Visu piešķirto kritēriju punktu
kopsumma

Pretendenta
nosaukums, Līgumcena, EUR (bez PVN)
reģistrācijas numurs
AS “VIRŠI-A”

2 156,48

(reģ.Nr. 40003242737)

100 punkti

Piedāvājumu vērtēšanas kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei
Nr. p
.k.

Kritērijs

Maksimālais
punktu skaits
kritērijam

AS “VIRŠI-A”

1.

Piedāvājuma kopējā cena (attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā)

80

2156,48/2156,48
x 80=80

2.

Norēķinu kārtība

20
100

20
100

Kopā maksimālais punktu skaits
AS “VIRŠI-A” kopā 100 punkti.

12. Informācija par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot
apakšuzņēmējam, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi
12.1. Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta astotajā daļā AS “VIRŠI-A” kā apakšuzņēmēju ir
norādījis SIA “Ingrid A”, kuras izpildei nododamā daļa iepirkuma priekšmeta astotajā daļā ir
100 % (viens simts procenti).
12.2. Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta divpadsmitajā daļā AS “VIRŠI-A” kā
apakšuzņēmēju ir norādījis SIA “Ingrid A”, kuras izpildei nododamā daļa iepirkuma priekšmeta
divpadsmitajā daļā ir 100 % (viens simts procenti).
12.3. Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta trīspadsmitajā daļā AS “VIRŠI-A” kā
apakšuzņēmēju ir norādījis SIA “Virši F”, kuras izpildei nododamā daļa iepirkuma priekšmeta
trīspadsmitajā daļā ir 100 % (viens simts procenti).
13. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma
procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu
13.1. Atklāta konkursa nolikuma 4.1. punkts nosaka, ka: “Tehnisko piedāvājumu Pretendents
sagatavo katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, saskaņā ar nolikumu (tajā skaitā tehnisko
specifikāciju), izmantojot nolikuma IV nodaļas 2., vai 3., vai 4., vai 5., vai 6., vai 7., vai 8., vai
9., vai 10., vai 11., vai 12., vai 13., vai 14., vai 15., vai 16. veidlapu.” Savukārt atklāta konkursa
iepirkuma priekšmeta trešās daļas tehniskās specifikācijas 2.3. punkts nosaka, ka: “Pretendents
nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils, Jelgavas,
Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres, Rēzeknes, Rīgas, Saldus, Siguldas, Tukuma,
Valmieras, Ventspils pilsētas robežās”. SIA “ASTARTE NAFTA” iesniegtais tehniskais
piedāvājums iepirkuma priekšmeta trešajā daļā neparedz iespēju uzpildīt degvielu: Bauskas,
Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres, Rēzeknes, Saldus,
Siguldas, Valmieras, pilsētas robežās, tādēļ tas neatbilst atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta
trešās daļas tehniskās specifikācijas 2.3. punktā noteiktajām prasībām un tika noraidīts.
13.2. Atklāta konkursa nolikuma 4.1. punkts nosaka, ka: “Tehnisko piedāvājumu Pretendents
sagatavo katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, saskaņā ar nolikumu (tajā skaitā tehnisko
specifikāciju), izmantojot nolikuma IV nodaļas 2., vai 3., vai 4., vai 5., vai 6., vai 7., vai 8., vai

9., vai 10., vai 11., vai 12., vai 13., vai 14., vai 15., vai 16. veidlapu”. Atklāta konkursa
nolikuma iepirkuma priekšmeta divpadsmitās daļas tehniskās specifikācijas 2.3. punkts nosaka,
ka: “Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Preiļu pilsētas robežās”. SIA “ASTARTE
NAFTA” piedāvājumā iepirkuma priekšmeta divpadsmitajai daļai degvielas uzpildes stacija ir
piedāvāta adrese neatrodas Preiļu pilsētas teritorijā. Saistībā ar iepriekšminēto SIA “ASTARTE
NAFTA” iesniegtais piedāvājums atklāta konkursa divpadsmitajā daļā neatbilst atklāta konkursa
iepirkuma priekšmeta divpadsmitās daļas tehniskās specifikācijas 2.3. punkta prasībām un tika
noraidīts.
13.3. Atklāta konkursa nolikuma 4.1. punkts nosaka, ka: “Tehnisko piedāvājumu Pretendents
sagatavo katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi, saskaņā ar nolikumu (tajā skaitā tehnisko
specifikāciju), izmantojot nolikuma IV nodaļas 2., vai 3., vai 4., vai 5., vai 6., vai 7., vai 8., vai
9., vai 10., vai 11., vai 12., vai 13., vai 14., vai 15., vai 16. veidlapu”. Atklāta konkursa
nolikuma iepirkuma priekšmeta divpadsmitās daļas tehniskās specifikācijas 2.3. punkts nosaka,
ka: “Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Preiļu pilsētas robežās”. SIA “Circle K
Latvia” piedāvājumā iepirkuma priekšmeta divpadsmitajai daļai degvielas uzpildes stacija ir
piedāvāta adrese neatrodas Preiļu pilsētas teritorijā. Saistībā ar iepriekšminēto SIA “Circle K
Latvia” iesniegtais piedāvājums atklāta konkursa divpadsmitajā daļā neatbilst atklāta konkursa
iepirkuma priekšmeta divpadsmitās daļas tehniskās specifikācijas 2.3. punkta prasībām un tika
noraidīts.
14. Pamatojums izvirzīto pretendentu atlases prasību objektivitātei un samērīgumam
iepirkuma priekšmeta ceturtajā, desmitajā, vienpadsmitajā un piecpadsmitajā daļā
Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr 107 “Iepirkuma procedūru
un metu konkursu norises kartība” 19. punktu, ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens
piegādātājs, iepirkuma komisija sagatavo un pasūtītājs ietver iepirkuma procedūras ziņojumā
pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.
2018. gada 19. jūnijā Tieslietu ministrija izsludināja atklātu konkursu „Degvielas
iegāde”, identifikācijas Nr. TM 2018/17 (turpmāk - atklāts konkurss). Atklātā konkursa
nolikuma pretendentu atlases prasības ir citētas šī ziņojuma 6. punktā.
Atklātā konkursa nolikuma pretendentu atlases prasībās iepirkuma priekšmeta pirmajai,
otrajai, trešajai, ceturtajai, piektajai, sestajai, septītajai, astotajai, devītajai, desmitajai,
vienpadsmitajai, divpadsmitajai, trīspadsmitajai, četrpadsmitajai un piecpadsmitajai daļai
Nolikuma 2.1. - 2.8. punktā ir Publisko iepirkumu likumā noteiktie pretendentu izslēgšanas
noteikumi. Nolikuma 2.9. punktā tika noteikta šāda pretendentu atlases prasība: “Pretendents ir
nodrošinājis vismaz 1 (vienu) iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču iegādi. Par iepirkuma
priekšmetam līdzīgu preču iegādi tiks uzskatīta degvielas iegāde mazumtirdzniecībā, pēc kārtas
vismaz 12 (divpadsmit) mēnešu periodā”. Nolikuma 2.10. punktā ir noteikta šāda pretendentu
atlases prasība: “Pretendentam ir uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi spēkā esoša atļauja (licence),
kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības veikt degvielas mazumtirdzniecību”.
Valsts probācijas dienesta 2017. gada 25. aprīlī izsludinātais atklātais konkurss „Par
degvielas iegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām”, identifikācijas Nr. VPD 2017/4
(turpmāk – Valsts probācijas dienesta atklātais konkurss), tika dalīts 32 daļās un tā atlases
prasības attiecās uz visām daļām. Valsts probācijas dienesta atklātā konkursa nolikuma
4.1.5. apakšpunkts attiecībā uz visām iepirkuma priekšmeta daļām paredzēja prasību:
“Pretendentam ir pieredze degvielas piegādes jomā vismaz 3 (trīs) gadi (no piedāvājuma
iesniegšanas laika Iepirkumam)”, kas atbilst Tieslietu ministrijas izsludinātā atklātā konkursa
Nolikuma 2.9. punktam. Savukārt Valsts probācijas dienesta atklātā konkursa nolikuma
4.1.3. apakšpunkts attiecībā uz visām iepirkuma priekšmeta daļām paredzēja prasību:
“Pretendents ir tiesīgs veikt naftas produktu mazumtirdzniecību”, kas atbilst Tieslietu ministrijas
izsludinātā atklātā konkursa Nolikuma 2.10. punktam.
Papildus Valsts probācijas dienesta atklātā konkursa nolikumā attiecībā uz visām
iepirkuma priekšmeta daļām ir noteiktas šādas atlases prasības: “4.1. Pretendentam jāatbilst

šādām pretendentu kvalifikācijas prasībām: 4.1.1. Pretendents var būt fiziska vai juridiska
persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā Pasūtītājam
piegādāt Konkursa nolikuma prasībām atbilstošu preci. 4.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 4.1.4. Pretendenta piedāvātie naftas produkti atbilst
Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un
dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām.”
Tādejādi ir secināms, ka atklātā konkursa nolikumā izvirzītās pretendentu atlases prasības
ir izvirzītas atbilstoši, kā arī netiek ierobežota pretendenta pieredzes ieguve, jo tāda pieredze ir
bijusi 2017. gadā izsludinātajā Valsts probācijas dienesta atklātajā konkursā. Saistībā ar
iepriekšminēto izvirzītās pretendentu atlases prasības atklāta konkursā iepirkuma priekšmeta
ceturtajā, desmitajā, vienpadsmitajā un piecpadsmitajā daļā ir objektīvas un samērīgas.

