
Pretendenta  jautājums Iepirkumu komisijas atbilde 
Kocēnu novada dome 2013.gada 18.jūlijā 

ir izsludinājuši iepirkumu Nr. KND/2013/19 
„Degvielas iegāde Kocēnu novada domes 
vajadzībām” (turpmāk tekstā -Iepirkums) un 
apstiprināja tā Nolikumu (turpmāk tekstā – 
Nolikums). SIA „LUKoil Baltija R” ir iepazinusies 
ar Iepirkuma Nolikumu un vēlas piedalīties šajā 
iepirkumā, tāpēc saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likuma 83. Panta ceturto daļu, iesniedzam Jums 
iebildumus par šādiem Iepirkuma Nolikumā 
iekļautajiem noteikumiem:  

Pēc iepirkuma nolikuma izriet, ka 
degvielas iegāde notiek degvielas uzpildes 
stacijās (saskaņā ar punktu 1.3.2.2.), t.i., 
mazumtirdzniecībā, bet tehniskās specifikācijas 4. 
Punkts paredz arī degvielas piegādi uz adresi 
Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, 
Kocēnu novads t.i. vairumtirdzniecībā, bez 
detalizētas informācijas par šīm piegādēm (cik 
lielā apjomā un cik bieži šādas piegādes būs 
nepieciešamas, kādā veidā ir plānots veikt 
norēķinus par degvielas piegādi, uz kuru datumu 
norādīt kurināmās degvielas cenu, kāds ir 
atlaides veidošanās mehānisms? ). Pēc tehniskās 
specifikācijas saprotam, ka iepirkumā ir 
apvienotas vairākas degvielas iegādes 
procedūras, bez iepirkuma sadalīšanas vairākās 
daļās. Attiecīgi katrai no procedūrām ir arī 
atšķirīga dokumentācija un prasības, bez kurām 
degvielas tirdzniecību nav iespējams veikt, bet 
nolikuma 1.10. un 1.11. minētas prasības 
(dokumenti) attiecas uz degvielas 
mazumtirdzniecību- nav prasīts iesniegt nevienu 
dokumentu, kas apliecina pretendentu spēju 
nodrošināt degvielas piegādi uz Pasūtītāja 
norādīto adresi. Pēc konkursa izriet, ka nav 
iespējams piedalīties iepirkumā tiem 
pretendentiem, kas nevar nodrošināt degvielas 
piegādi uz Pasūtītāja adresi, lai gan nolikumā 
minētās procedūras nav apvienojamas.  

Iepirkuma 1.7.8. punkts nosaka, ka 
finanšu piedāvājumā cenu jānorāda latos (LVL) 
bez pievienotās vērtības nodokļa un atsevišķi 
norāda līguma summu, ieskaitot PVN uz 
piedāvājuma iesniegšanas dienas 2013. gada 
19.augusta plkst. 10:00 vidējo cenu Valmieras 
pilsētas un ap to 10 km rādiusā esošajās 
degvielas uzpildes stacijās (iesniegt kases čeku 
kopijas par degvielas cenu 2013. gada 1. augusta 
plkst.10:00 Valmieras pilsētas un ap Valmieru 10 
km rādiusā esošajās degvielas uzpildes stacijās) 
SIA „ LUKoil Baltija R” nav skaidrs, kāpēc finanšu 
piedāvājumā jānorāda cena uz 19.08.2013., bet 
kases čeku kopijas jāiesniedz uz 01.08.2013.? 
SIA „LUKoil Batltija R” savu piedāvājumu 
degvielas iepirkumam plāno izsūtīt pa pastu 3 
dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas datuma 
(ko neliedz arī nolikums), jo administrācija 
atrodas Rīgā un tiek ņemts vērā pasta 

.  
Kocēnu novada domes iepirkumu komisija, 
atbildot uz pretendenta iesniegumu un ņemot 
vērā pretendenta iebildumus, iepirkuma 
procedūras KND/2013/19 „Degvielas iegāde 
Kocēnu novada domes vajadzībām” Nolikumā 
izdarīja grozījumus, pagarinot piedāvājumu 
iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 
30.augustam.  
No Nolikuma tika izslēgts punkts par 
kurināmās degvielas iegādi, kuras iepirkums 
tiks gatavots kā atsevišķa iepirkuma 
procedūra. 
Komisija izdarīja precizējumus Nolikuma 1.7.8. 
un 1.10.7. punktos, kur noteica finanšu 
piedāvājumā norādāmās vidējās cenas un 
iesniedzamo čeku datumu 2013.gada 
19.augusts.  
 
 
 
 
 

 



pakalpojumu piegādes ilgums piedāvājuma 
nogādāšanai, līdz ar to nav iespējams sniegt 
informāciju par degvielas cenu nākotnes 
datumos, jo degvielas cena var manīties sakarā 
ar naftas produktu cenu izmaiņās pasaules tirgū, 
atkarībā no tirgus situācijas u.c. Kā arī čeka 
kopiju nav iespējams iesniegt par kurināmo 
dīzeļdegvielu, jo tā netiek tirgota degvielas 
uzpildes stacijās un paredz apmaksas 
pavadzīmes par piegādi.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un 
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, 
lūdzam ņemt vērā šajā iesniegumā minētos 
iebildumus un veikt grozījumus, sadalot iepirkumu 
vairākās daļās- atsevišķi izdalot degvielas iegādi 
degvielas uzpildes stacijās un kurināmās 
dīzeļdegvielas piegādi, kā arī noteikt prasību pēc 
cenas atspoguļošanas finanšu piedāvājumā par 
datumu, kas jau ir pagājis, piemēram, konkursa 
izsludināšanas dienu, jo cenas noteikšana 
(norādīšana) uz datumu, kas ir vēlāks par 
konkursa izsludināšanas dienu, pieļauj 
pretendentiem brīvi manipulēt ar cenu degvielas 
uzpildes stacijā, tādējādi piedāvājot lētāku cenu 
iepirkumā. Tas veicina negodīgu konkurenci un 
pretendents var norādīt lētāku cenu iepirkumā ( 
kas ir neobjektīvs rādītājs), bet ne turpmākajā 
līguma izpildes laikā. Noslēdzot šādu līgumu ar 
pretendentu, tas noved pie izšķērdīgas valsts 
līdzekļu izmantošanas, kaitējot Latvijas nodokļu 
maksātājiem un veicinot korupcijas iespējas.   
  
 


