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Rīgā 

 

 

2014. gada 5.decembrī                            Nr. AD 2014/14-4 

 

Piedalās: 

Komisijas priekšsēdētāja: 

Juridiskās daļas vadītāja    - V.Ļeonova 

 

Komisijas locekļi: 

Licencēšanas daļas vadītājs    - M.Vaics 

Galvenā grāmatveža vietnieks    - A.Balodis 

Sabiedriskā transporta plānošanas daļas vadītāja vietniece  

informācijas sistēmu jautājumos    - I.Brice 

Jurists    - J.A.Vaivods 

 

  

Dienas kārtība: 

Atklāta konkursa „Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo 

preču piegāde” (identifikācijas Nr. AD 2014/14) lēmuma pieņemšana. 

 

Iepirkuma komisijas sanāksmi vada V.Ļeonova  

Iepirkuma komisijas sanāksmi protokolē – J.A.Vaivods 

 

Sanāksmes sākums – plkst. 10:00. 

Iepirkuma komisija ir saņēmusi un izvērtējusi vienīgā pretendenta SIA „Statoil Fuel 

& Retail Latvia” piedāvājumu: 

 

95E markas 

benzīns 

 

= 

Degvielas cena 

datumā, kurā atklātā 

konkursa paziņojums 

tika publicēts 

www.iub.gov.lv  

(EUR/litrs) 

1,039 

 

 

- 

Līgumā fiksētā atlaide 
% no degvielas 

mazumtirdzniecības 

cenas DUS 

3,7% 

= 

CENA 

(EUR/litrs) 

1,001 

http://www.iub.gov.lv/
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Dīzeļdegviela 

 

= 

Degvielas cena 

datumā, kurā atklātā 

konkursa paziņojums 

tika publicēts 

www.iub.gov.lv  

(EUR/litrs) 

1,006 

- 

Līgumā fiksētā atlaide 

% no degvielas 

mazumtirdzniecības 

cenas DUS 

3,7% 

= 

CENA 

(EUR/litrs) 

0,969 

 

Iepirkuma komisija, konstatēja, ka pretendenta SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” 

iesniegtais piedāvājums atbilst Publisko iepirkumu likuma prasībām un iepirkuma 

nolikuma „Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču 

piegāde” (identifikācijas Nr. AD 2014/14) izvirzītajām prasībām. 

 

Iepirkuma komisija, veicot pārbaudi attiecībā uz pretendentu SIA „Statoil Fuel & 

Retail Latvia” saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta septītajā daļā minēto, 

konstatēja sekojošo: 

1. SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 

39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi 

(2014.gada 5.decembra e-izziņa par iepirkumus regulējošajos normatīvajos 

aktos paredzētajiem pārkāpumiem, sērija SRA, Nr. 9551498-2809872) 

(Pielikums Nr.1). 

2. SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 

39.1 panta pirmās daļas 4.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi 

(2014.gada 5.decembra e-izziņa par likvidācijas, maksātnespējas un 

saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem, sērija URA, Nr. 9551498-

2809877) (Pielikums Nr.2). 

3. SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” nav konstatēti Publisko iepirkumu likuma 

39.1 panta pirmās daļas 5.punktā noteiktie pretendenta izslēgšanas gadījumi 

(2014.gada 5.decembra e-izziņa par nodokļu nomaksas statusu, sērija NO, Nr. 

9551498-2809878) (Pielikums Nr.3). 

 

Iepirkuma komisija, visiem komisijas locekļiem balsojot „par”, 

vienbalsīgi nolemj: 

1. noteikt SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” par iepirkuma uzvarētāju; 

2. noslēgt ar SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” piegādes līgumu, 

ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.panta sestās daļas 1.punktu; 

http://www.iub.gov.lv/
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3. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 32.panta panta otrajai daļai, 

triju darba dienu laikā informēt SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” 

par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī valsts SIA 

„Autotransporta direkcija” mājaslapā internetā nodrošināt brīvu un 

tiešu elektronisko pieeju pieņemtajam lēmumam, ar kuru tiek noteikts 

iepirkuma uzvarētājs; 

4. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 27.panta panta pirmajai daļai 

trīs darba dienu publicēt informatīvu paziņojumu par iepirkuma 

procedūras rezultātiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 

internetā. 

 

Sanāksmes noslēgums – plkst. 10.30. 

 

Komisijas priekšsēdētāja             V.Ļeonova 

 

Komisijas locekļi M.Vaics 

 

 A.Balodis 

 

 I.Brice 

 

 J. A.Vaivods 

 

Protokolēja J. A.Vaivods 


