KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV – 4220
Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
Iepirkumu procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam
atklāts konkurss
„Degvielas

iegāde Kocēnu novada domes vajadzībām ”
Iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2014/31
ZIŅOJUMS

2014. gada 11.novembrī
Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Kocēnu novada dome , reģ. Nr.
90009114171
Adrese: Alejas iela 8, Kocēnu pag., Kocēnu novads, LV 4220
Paziņojums par līgumu publicēts internetā www.iub.gov.lv: 08.10.2014.grozījumi :
22.09.2014.; 03.10.2014.
Iepirkumu komisija: Iepirkumu komisija darbojas pamatojoties uz Kocēnu novada domes
26.06.2013. lēmumu Nr. 9 (17.§) „Par publisko iepirkumu komisijas izveidošanu” un Kocēnu
novada domes priekšsēdētāja Rīkojumu par iepirkuma procedūras „Degvielas iegāde
Kocēnu novada domes vajadzībām ” uzsākšanu.
Komisijas sastāvs, kas piedalās:
Priekšsēdētājs:
Māris Permaņickis– Kocēnu novada domes izpilddirektors
Priekšsēdētāja vietniece:
Evija Nagle– Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece
Komisijas locekļi:
Jānis Olmanis - Kocēnu novada domes priekšsēdētājs
Arnis Balinkevičs – Kocēnu novada domes komunālās pārvaldes vadītājs
Protokolē:
Līga Sarma Berovska- Nekustamo īpašumu un iepirkumu speciāliste
1. Informāciju par iepirkuma priekšmetu:
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs KND/2014/31.
1.2. Iepirkuma priekšmets ir „Degvielas iegāde Kocēnu novada domes vajadzībām”, saskaņā
ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums):

1.2.1. benzīns 95E – 80 000 litri 24 mēnešu periodā,
1.2.2. dīzeļdegviela – 76 000 litri 24 mēnešu periodā,
1.3. Paredzamais līguma darbības laiks un vieta:
1.3.1.Līgums darbosies 24 mēnešus no līguma noslēgšanas brīža.
1.3.2.Degvielas iegādes vieta - piegādātāja DUS.
1.3.3.Līgums tiks slēgts par visu apjomu.
1.4. Pasūtītājs saglabā tiesības pasūtīt mazāku kopējo apjomu.
1.5. Finanšu piedāvājumā cenu norāda eiro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa un
atsevišķi norāda līguma summu, ieskaitot PVN, uz 2014. gada 13. oktobra plkst. 10.00
ar vidējo cenu Valmieras pilsētas un ap to 10 km rādiusā esošajās degvielas uzpildes
stacijās. (Iesniedzot kases čeku kopijas par degvielas cenu 2014. gada 13. oktobra
plkst. 10:00 Valmieras pilsētas un ap Valmieru 10 km rādiusā esošajās degvielas
uzpildes stacijās).
1.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.
2. Piedāvājumu atvēršana:
2014. gada 30. oktobrī plkst. 14 00, saskaņā ar Iepirkuma procedūras nolikuma
KND/2014/31 noteikumiem:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.
2.2. Komisijas priekšsēdētājs nolasa saņemto piedāvājumu sarakstu (Pielikums Nr. 1).
2.3. Klātesošie dalībnieki reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā (Pielikums Nr.
2)
2.3.1 Piedāvājumu atvēršanā piedalās SIA “Lukoil Baltija R” pārstāve Ina Bulmeistare
un SIA “Neste Latvija” pārstāve Lelde Krūmiņa.
2.4. Katrs komisijas loceklis parakstījis apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu
uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā un nav ar to
saistīts Publisko iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē.
2.5. Iepirkumu komisija fiksē saņemtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā:
PRETENDENTS/KRITĒRIJS
Iesniegšanas laiks
SIA “Lukoil Baltija R”, Reģistācijas
27.10.2014. plkst. 14:00
Nr.40003134777
SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia”,
Reģistrācijas Nr.40003064094

Adrese
Alīses iela 3, Rīga, LV-1046

29.10.2014. plkst. 9:48

Duntes iela 6, Rīga, LV-1013

AS “Virši – A”, Reģistrācijas Nr.
29.10.2014. plkst. 13:40
40003242737

Kalna iela 17, Aizkraukle,
Aizkraukles pagasts,
Aizkraukles novads, LV-5101

SIA “Neste Latvija”, Reģistrācijas
Bauskas iela 58 A, Rīga, LV30.10.2014. plkst. 13:46
Nr. 40003132723
1004

2.6. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus, pēc piedāvājumu atvēršanas
komisijas priekšsēdētājs paziņo pretendentu piedāvāto cenu (Tabula Nr.2):
PRETENDENTS/KRITĒRIJS

Cena par daļu PVN EUR

Cena par daļu

kopā ar PVN
EUR

kopā bez PVN
EUR
SIA “Lukoil Baltija R”
SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia”
AS “Virši – A”
SIA “Neste Latvija”

157 392,00

33 164,00

190 556,00

156 300,00

32 696,00

188 996,00

152 556,00

32 042,88

184 628,00

153 336,00

32 200,56

185 536,56

2.7. Pēc piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs slēdz sanāksmi.
3. Piedāvājumu izvērtēšana
3.1. Iesniegtie piedāvājumi tiek izvērtēti saskaņā ar iepirkumu procedūras ID Nr.KND2014/31
nosacījumiem: Iepirkumu komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi un
piedāvājuma atbilstības pārbaudi konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā.
N.P.K.

Nolikuma prasības

SIA “LUKoil” S I A “ S t a t o i l AS “Virši-A”
Baltija
Fuel & Retail
Latvia”

SIA “Neste
Latvija”

1.

Piedāvājuma noformējums

atbilst

atbilst

2.

Licences

3.

PIL 39 panta
izslēgšanas atbilst
nosacījumu neesamība

atbilst

atbilst

atbilst

4.

Pretendenta degvielas uzpildes atbilst
stacijas atrodas Valmieras,
Rīgas, Latvijas lielāko pilsētu un
Baltijas valstu teritorijā (iesniegts
pārskats)

atbilst

Neatbilst
nosacījumam

atbilst

5.

Degvielas kvalitātes apliecinoši atbilst
dokumenti ( atbilstības sertifikāti)

atbilst

atbilst

atbilst

6.

Apliecinājums par trīs līdzvērtīgu atbilst
pakalpojumu nodrošināšanu

atbilst

atbilst

atbilst

7.

Divas pozitīvas atsauksmes par atbilst
precīzi izpildītiem līdzīga
rakstura līgumiem

atbilst

atbilst

atbilst

8.

Apliecinājums par dīzeļdegvielas atbilst
aukstumnoturību ziemā līdz -320

atbilst

atbilst

atbilst

9.

Iespēja iegādāties degvielu ar atbilst
kartēm, bezskaidrā naudā, ar
pēcmaksu, bezmaksas karšu
izgatavošana

atbilst

atbilst

atbilst

10.

Degvielas iegāde 24 stundas atbilst
diennaktī.

atbilst

Daļēji atbilst atbilst

11.

Finanšu piedāvājumā norādīta neatbilst
vidējā cena uz 2014.gada
13.oktobri, pievienojot kases
čekus uz minēto datumu
Valmieras pilsētā un ap to 10 km
rādiusā.

atbilst

atbilst

2

atbilst

atbilst
atbilst

atbilst

3.1.1. Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu kvalifikācijas dokumenti neatbilda
konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
-------

Noraidīšanas pamatojums
--------

3.1.2. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā
izvirzītajām prasībām:
Pretendenta nosaukums,
reģistrācijas numurs
SIA “Lukoil Baltija R”, Reģistācijas
Nr.40003134777
AS “Virši – A”, Reģistrācijas Nr.
40003242737

Noraidīšanas pamatojums
Pretendents nav ievērojis konkursa Nolikuma
grozījumus finanšu piedāvājuma norādījumu
1.11.2.punktā.
Nav ievērots konkursa Nolikuma 1.8.5. punkts
un 1.10.7. punkts.

3.2. Pretendents SIA “Lukoil Baltija R” nav ievērojis un sekojis līdzi konkursa nolikuma
grozījumiem, kuri tika izdarīti pamatojoties uz pretendenta iesniegto pretenziju, iesniedzot
degvielas cenas piedāvājumu ar pievienotajiem kases čekiem uz 2014.gada 10.septembri.
Konkursa Nolikuma grozījumu prasība bija iesniegt cenas piedāvājumu un kases čeku
kopijas uz 2014.gada 13.oktobri. Iepirkumu komisija nolemj Pretendenta SIA “Lukoil Baltija
R” piedāvājumu noraidīt, jo pamatojoties uz atšķirīgu finanšu piedāvājumu, nav iespējams
ievērot vienlīdzīgu un taisnīgu salīdzināmības principu visu iesniegto piedāvājumu
izvērtēšanā, jo izvēles kritērijs ir zemākā cena uz 2014.gada 13.oktobri ar pretendenta
piedāvāto atlaidi.
3.3. Pretendents AS “Virši-A” nav ievērojis konkursa Nolikuma 1.8.5. punktu, kurš paredz,
ka pretendenta degvielas uzpildes stacijām jāatrodas Valmieras, Rīgas un Latvijas lielāko
pilsētu administratīvajās teritorijās, kā arī Baltijas valstīs. Pretendenta AS “Virši-A”
degvielas uzpildes stacijas nav visās Latvijas Republikas lielākajās pilsētās (Jelgavā,
Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē). Nolikuma 1.10.7. punkts paredz, ka
pretendentam jānodrošina degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās 24
stundas diennaktī. Pēc Pretendenta iesniegtā AS “Virši-A” degvielas uzpildes staciju
uzskaitījuma, iepirkumu komisija konstatē, ka 14 no 52 norādītajām degvielas uzpildes
stacijām nenodrošina degvielas iegādi 24 stundas diennaktī. Iepirkumu komisija nolemj
izslēgt pretendenta piedāvājumu no turpmākās izvērtēšanas.
3.4. Saņemto piedāvājumu kopsavilkums, kuri atbilst noteikumu prasībām:
SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia”,
Reģistrācijas Nr.40003064094
156 300,00

SIA “Neste Latvija”, Reģistrācijas Nr.
40003132723
153 336,00

3.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs Saskaņā ar iepirkumu procedūras nolikuma 1.12.1. un
1.12.2. punktu, piedāvājuma izvēles kritērijs no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma
procedūras Nolikumam – zemākā cena. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņems vērā tā
kopējo piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pamatojums piedāvājuma izvēlei:
SIA “Statoil Fuel & Retail Latvia”,
Reģistrācijas Nr.40003064094

SIA “Neste Latvija”, Reģistrācijas Nr.
40003132723

156 300,00

153 336,00

3.6. Pretendents, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:
Pretendents
Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
SIA “Neste Latvija”, Reģistrācijas Nr.
40003132723

153 336,00

4.Informācija par tām līguma daļām, kuru izraudzītie pretendenti
apakšuzņēmējiem:
VEICAMO
DARBU
NOSAUKUMS
ADRESE
APJOMS NO
KOPĒJĀ
APJOMA %
-

-

plānojuši nodot

-

Apakšuzņēmēja
paredzēto darbu
īss apraksts

-

5. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru:
_____________________-_______________________
6. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par
nepamatoti lētu ___________________-_____________________________
7. Nākošā piedāvājuma izvēle, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma
līgumu:___________________________-__________________________________

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:
___________________ /M.Permaņickis/
paraksts

