
 
Iepirkuma  

“Degvielas iegāde” identifikācijas Nr.LPR/2019/1 
 

Ziņojums  
 

Pasūtītāja nosaukums: Latgales plānošanas reģions 
Pasūtītāja adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LPR/2019/1 
Iepirkuma procedūras veids: Publisko iepirkumu likuma 9.pants (Mazie iepirkumi) 
 
Līguma priekšmets: 
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās: 
1.daļa: 95.markas benzīna un dīzeļdegvielas (turpmāk abi kopā – degviela) iegādes nodrošināšana 
Latgales plānošanas reģiona autotransporta vajadzībām degvielas uzpildes stacijās Rīgā, 
Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī. 
2.daļa: Degvielas iegādes nodrošināšana Latgales plānošanas reģiona autotransporta vajadzībām 
degvielas uzpildes stacijā Balvos. 
 
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā 
internetā: 29.03.2019.  
 
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 
Komisijas izveidošanas pamats: 2018.gada 9.novembra rīkojums Nr.2.6.1/48 “Par pastāvīgās 
iepirkumu komisijas izveidošanu”, sastāvs: 
Komisijas 
priekšsēdētāja: 

 
N.Komare – Latgales plānošanas reģiona Juridiskās un lietvedības 
nodaļas vadītāja  

Komisijas locekļi: V.Stankevičs – Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes 
izpildaparāta pārvaldnieka vietnieks 
A.Kucins – Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs 

 

Protokoliste:                      N.Komare – Latgales plānošanas reģiona Juridiskās un lietvedības 
nodaļas vadītāja 
 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019.gada 9.aprīlis, plkst. 15:00 (bez e-iesniegšanas)  
 
Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus, iesniegšanas datums, laiks un to 
piedāvātās cenas: 
Nr. 
p.k 

Pretendenta 
nosaukums 

Piedāvājuma 
iesniegšanas 
datums, laiks 

  

1.daļa 2.daļa 
Vidējā 1 lit. 
cena EUR 
bez PVN ar 
atlaidi  

Atlaide  
(visā 
līguma 
izpildes 
laikā) 

Vidējā 1 lit. 
cena EUR 
bez PVN ar 
atlaidi  

Atlaide  
(visā 
līguma 
izpildes 
laikā) 

1. SIA “VIADA 
BALTIJA” 

03.04.2019. 
plkst.10:40 

0,900 9% 0,920 9% 

2. SIA “NESTE 
LATVIJA” 

04.04.2019. 
plkst.10:45 

0,9189 7,5%   

3. SIA “VIRŠI – 
A” 

08.04.2019. 
plkst.12:05 

  0,940 7% 

 
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks (10.04.2019. iepirkuma komisijas protokols 
Nr.2):  



 2 
Saules ielā 15, Daugavpilī, LV-5401, (3.stāvs), 2019.gada 10.aprīlī plkst. 10:00. 
 
Pretendenta, kuram piešķirtas līguma (vai inovācijas partnerības līguma) slēgšanas tiesības, 
izvēles pamatojums un līgumcena (12.04.2019. iepirkuma komisijas protokols Nr.3): 
Atlases un kvalifikācijas, tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: 
1.Komisija 10.04.2019. sēdē (prot.Nr.2) konstatēja, ka pretendenti ir piedāvājuši šādas cenas bez 
pievienotās vērtības nodokļa: 
Nr. 
p.k 

Pretendenta 
nosaukums 

Piedāvājuma 
iesniegšanas 
datums, laiks 

  

1.daļa 2.daļa 
Vidējā 1 lit. 
cena EUR 
bez PVN ar 
atlaidi  

Atlaide  
(visā 
līguma 
izpildes 
laikā) 

Vidējā 1 lit. 
cena EUR 
bez PVN ar 
atlaidi  

Atlaide  
(visā 
līguma 
izpildes 
laikā) 

1. SIA “VIADA 
BALTIJA” 

03.04.2019. 
plkst.10:40 

0,900 9% 0,920 9% 

2. SIA “NESTE 
LATVIJA” 

04.04.2019. 
plkst.10:45 

0,9189 7,5%   

3. SIA “VIRŠI – 
A” 

08.04.2019. 
plkst.12:05 

  0,940 7% 

 
2. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa  
Iepirkuma komisija 12.04.2019. sēdē (prot.Nr.3) izskatot pretendentu SIA “NESTE LATVIJA’’ 
un SIA “VIADA BALTIJA” iesniegtos piedāvājumus, konstatēja, ka pretendentu SIA “NESTE 
LATVIJA’’ un SIA “VIADA BALTIJA” kvalifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst 
Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un nav konstatētas aritmētiskas kļūdas.  
Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 11.2.5.punktu un 11.2.6.punktu, Pasūtītājs piešķir iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā 
tikai cenu katrai iepirkuma daļai. Par Iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura 
piedāvājums atbildīs visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un piedāvātā līgumcena būs 
viszemākā.  
Iepirkuma komisija 12.04.2019. sēdē (prot.Nr.3) konstatēja, ka atbilstoši Iepirkuma nolikuma 
11.2.5. un 11.2.6.punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam un Iepirkuma nolikuma 
prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājumu ar viszemāko cenu) 
piedāvāja pretendents SIA “VIADA BALTIJA”. Pretendenta SIA “NESTE LATVIJA’’ 
piedāvājums nav saimnieciski visizdevīgākais. 
Iepirkuma komisija 12.04.2019. sēdē (prot.Nr.3) konstatēja, ka attiecībā uz pretendentu SIA 
“VIADA BALTIJA” nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā norādītie 
izslēgšanas nosacījumi un nav attiecināmas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 
sankciju likumā noteiktās sankcijas.  
Līdz ar minēto, iepirkuma komisija 12.04.2019. sēdē (prot.Nr.3) nolēma atzīt SIA “VIADA 
BALTIJA” (reg.Nr.40103867145, juridiskā adrese Alīses iela, Rīga, LV-1046) par uzvarētāju 
iepirkumā “Degvielas iegāde” identifikācijas Nr.LPR/2019/1, 1.daļā un piešķīra līguma slēgšanas 
tiesības par kopējo cenu 31 900,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti euro un 00 centi) 
bez PVN. 
 
3. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa 
Iepirkuma komisija 12.04.2019. sēdē (prot.Nr.3) izskatot pretendentu SIA “VIRŠI – A”  un SIA 
“VIADA BALTIJA” iesniegtos piedāvājumus, konstatēja, ka pretendentu SIA “VIRŠI – A”un 
SIA “VIADA BALTIJA” kvalifikācija, tehniskais un finanšu piedāvājums atbilst Iepirkuma 
nolikumā izvirzītajām prasībām un nav konstatētas aritmētiskas kļūdas.  
Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 11.2.5.punktu un 11.2.6.punktu, Pasūtītājs piešķir iepirkuma 
līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā 
tikai cenu katrai iepirkuma daļai. Par Iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura 
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piedāvājums atbildīs visām šajā Nolikumā izvirzītajām prasībām un piedāvātā līgumcena būs 
viszemākā.  
Iepirkuma komisija 12.04.2019. sēdē (prot.Nr.3) konstatēja, ka atbilstoši Iepirkuma nolikuma 
11.2.5. un 11.2.6.punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam un Iepirkuma nolikuma 
prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (piedāvājumu ar viszemāko cenu) 
piedāvāja pretendents SIA “VIADA BALTIJA”. Pretendenta SIA “VIRŠI – A” piedāvājums nav 
saimnieciski visizdevīgākais. 
Iepirkuma komisija 12.04.2019. sēdē (prot.Nr.3) konstatēja, ka attiecībā uz pretendentu SIA 
“VIADA BALTIJA” nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā norādītie 
izslēgšanas nosacījumi un nav attiecināmas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 
sankciju likumā noteiktās sankcijas.  
Līdz ar minēto, iepirkuma komisija 12.04.2019. sēdē (prot.Nr.3) nolēma atzīt SIA “VIADA 
BALTIJA” (reg.Nr.40103867145, juridiskā adrese Alīses iela, Rīga, LV-1046) par uzvarētāju 
iepirkumā “Degvielas iegāde” identifikācijas Nr.LPR/2019/1, 2.daļā un piešķīra līguma slēgšanas 
tiesības par kopējo cenu 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN. 
 
 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja          (personiskais paraksts)             N.Komare  

 


