
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu iepirkumā  
„Degvielas iegāde Valsts SIA „Autotransporta direkcija” vajadzībām”   

(iepirkuma id. Nr. ATD 2016/14)  

  
Rīgā,  2017. gada 18. janvārī 

  

  

Pasūtītāja nosaukums: Valsts SIA “Autotransporta direkcija”  

  

Iepirkuma identifikācijas numurs: ATD 2016/14  

  

Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Valsts SIA “Autotransporta direkcija” vajadzībām, 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums) -  bezsvina benzīns ar 

pētniecisko oktānskaitli “95” un dīzeļdegviela 

Iepirkuma metode:  Iepirkums veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu  - 

atklāts konkurss. 

  

Iepirkuma komisijas sastāvs:  

  

Komisijas priekšsēdētājs:       Kristiāns Godiņš – Valdes priekšsēdētājs;  

  

Komisijas locekļi:  Vizma Ļeonova – Juridiskās daļas vadītāja; 

Sanita Mince – Galvenā juriste;  

Alvis Balodis – Galvenais grāmatvedis; 

Māris Vaics – Licencēšanas daļas vadītājs; 

Ilze Brice – Sabiedriskā transporta informācijas 

 sistēmu analītiķe    

  

Komisijas sekretāre:  Rita Grantiņa – juriste  

    

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz Valsts SIA 

“Autotransporta direkcija” valdes locekļa M. Jaunupa 2016. gada 13. septembra rīkojumu 

Nr.1-3/29 „Par iepirkuma komisijas izveidi”. 

  

Paziņojuma par  līgumu publikācijas datums: 30.11.2016.  

  

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 02.01.2017. plkst. 11:00.  

  

Pretendentam noteiktās prasības:  

1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības 

izpildīt pasūtījumu un slēgt iepirkuma līgumu.  
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2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs, ja to paredz attiecīgās valsts normatīvie akti.   

3. Attiecībā uz pretendentu nav iestājies kāds no Publisko iepirkumu likumu 39.1 pantā 

noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā nepastāv tādi apstākļi, kuri Pretendentam 

liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma prasībā. 

4. Nolikuma 8.3. punkts attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējam 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, 

uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju.  

5. Pretendentam ir spēkā esoša Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta izsniegta 

Speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai (kopija) vai arī līdzvērtīgas 

ārvalstu iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem 

apliecina ārvalstu pretendenta tiesības nodarboties ar degvielas mazumtirdzniecību 

Latvijas Republikas teritorijā. 

6. Pretendentam 2 km attālumā no Pasūtītāja biroja telpām (Rīgā, Vaļņu ielā 30) ir vismaz 

viena degvielas uzpildes stacija (turpmāk – DUS). Maršrutam ir jābūt reāli izbraucamam 

dabā ar automašīnu, pieļaujamā neatbilstība +/- 100 metri (neietver dzīvojamo māju 

pagalmu ielas).  

 

Piedāvājumu iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:  

Nr. 

p.k. 

Pretendents Līgumā 

fiksētā 

atlaide 

Cena 95E 

markas 

benzīnam 

(EUR)  

Cena 

Dīzeļdegvieli 

(EUR) 

1. SIA “Circle K 

Latvia” 

6.1% 0.841  0.779 

2. SIA “Neste 

Latvia” 

4.50% 0.8516 0.7806 

 

  

Piedāvājuma vērtēšana:   

  

Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendentu SIA „Circle K Latvia” un SIA „Neste 

Latvija” iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. 

  Iepirkuma vērtēšanas kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Lai noteikti 

saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, katrs komisijas loceklis veica piedāvājuma vērtēšanu 

saskaņā ar Nolikuma 12.2.8. punktā noteiktiem kritēriem. Apkopojot iepirkuma komisijas 

locekļu individuālos vērtējumus, piedāvājumos tika iegūts sekojošs puntu skaits: 

 
Vērtēšanas kritēriji 

Maksimālais 

iespējamais 

punktu 

skaits (P) 

SIA “Circle K 

Latvia” 

SIA “Neste Latvija” 
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12.2.8.1. Līgumā fiksētā atlaide% 

no degvielas 

mazumtirdzniecības cenas 

DUS (A) 

A=(Ax/Ay)xP, kur 

Ax – vērtējamā 

piedāvājuma atlaide 
Ay – lielākā piedāvātā 

atlaide  

 

Ja tiks norādītas dažāda 

lieluma atlaides, tad 

vērtējamā piedāvājuma 

atlaide tiks aprēķināta kā 

vidējā svērtā pēc 

sekojošas formulas: 

vid.sv.atlaide = (atlaide 

benzīnam x88000) + 

(atlaide dīzelim x 11000) 

/ 99000.   
Aprēķinātā vid.sv.atlaide 

tiks noapaļota ar 

precizitāti divas zīmes aiz 

komata. 

50 Ax=6.1% 

Ay=6.1% 

A=(6.1/6.1)x50=50 

Ax=4.5% 

Ay=6.1% 

A=(4.5/6.1)x50=36.89 

12.2.8.2. DUS skaits 2 km attālumā 

no Pasūtītāja adreses 

Vaļņu ielā 30 Rīgā, 

braucot pa ielām *. 

Maršrutam ir jābūt reāli 

izbraucamam dabā, 

pieļaujamā neatbilstība 

+/- 100 metri (B) 

 Neietver 

dzīvojamo māju 

pagalmu ielas  

2.punkti 

par 

katru 

DUS, 

bet ne 

vairāk 

kā 4. 

punkti 

2 DUS 

2x2=4 

1 DUS 

1x2=2 

12.2.8.3. 

 

Degvielas uzpildes staciju 

(DUS) skaits (pārklājums)  

Latvijā (ārpus Rīgas) (S) 

S = (S 
x/ S 

y)xP, kur 

Sx – vērtējamā 

piedāvājuma piedāvātais 

DUS pārklājums Latvijā 

(ārpus Rīgas) 

Sy
 – vislielākais 

piedāvātais DUS 

pārklājums Latvijā (ārpus 

Rīgas) 

P – Nolikumā noteiktais 

maksimālais punktu skaits 

18 

 

Sx=45 

Sy=45 

S=(45/45)x18=18 

Sx=42 

Sy=42 

C=(42/45)x18=16.80 

12.2.8.3. Pretendenta un sadarbības 

partneru DUS kopējais 

skaits Lietuvā un 

Igaunijā, kur iespējams 

saņemt degvielu ar 

Pretendenta kredītkarti 

(D). 

D=(Dx/Dy)xP  

Dx – vērtējamā 

piedāvājuma piedāvātais 

DUS pārklājums Lietuvā 

un Igaunijā 

2 Dx=79+54=133 

Dy=133 

D=(133/133)x2=2 

Dx=67+57=124 

Dy=133 

D=(124/133)x2=1.86 
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Dy – vislielākais 

piedāvātais DUS 

pārklājums Lietuvā un 

Igaunijā 

P – Nolikumā noteiktais 

maksimālais punktu skaits 

 

Kopējais maksimālais iespējamais 

punktu skaits 

 

74 

74 57.55 

  

 Iepirkuma komisijas apkopojot punktu skaitu par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu 

atzina Pretendenta SIA “Circle K Latvia” iesniegto piedāvājumu un līdz ar to Pretendents 

SIA “Circle K Latvia” ir uzskatāms par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 

slēgšanas tiesības.  

Iepirkuma komisija 2017. gada 18. janvārī attiecībā uz SIA „Circle K Latvia” veica 

pārbaudi, lai pārliecinātos vai  nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta  minētie 

izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudes rezultātā iepirkuma komisija konstatēja, ka uz SIA Circle 

K Latvia” nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1pantā minētie izslēgšanas 

nosacījumi.  

 

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums:  

  

 Ņemot vērā piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatēto, iepirkuma komisija lemj, ka iepirkuma 

konkursa „Degvielas iegāde Valsts SIA „Autotransporta direkcija” vajadzībām” (id. Nr. ATD 

2016/14) līguma slēgšanas tiesības ir piešķiramas SIA „Circle K Latvia” par piedāvāto cenu 

95 E markas benzīnam 0.841 EUR un dīzeļdegvielai 0.779 EUR un līgumā fiksēto atlaidi 

6.1%.  

  

Komisijas priekšsēdētājs:                                             K. Godiņš  

Komisijas locekļi:                                                         V. Ļeonova   

                                                                                       S. Mince 

 

A. Balodis 

 

              M. Vaics 

 

              I. Brice  

  

  

 


