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Rīgā
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Iepirkuma procedūras zinojurns
(saskanā ar Publisko iepirkumu likuma 40. panta otrās dalas un Ministru kabineta 2017.gada
28.februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"

21.punkta noteikumiem)

1) Pasūtītāja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras
veids, kā arī līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas priekšmets.

RP SIA „Rīgas satiksme", juridiskā adrese Kleistu iela 28, Riga LV-1067, biroja adrese Vestienas
iela 35, Riga LV-1035 veica atklātu konkursu „Par degvielas iegādi" (identifikācijas Nr.
RS/2017/31). Iepirkuma līguma priekšmets — neetilēta 95 un 98 markas benzīna un sezonai
atbilstošas dīzeldegvielas, iegāde, izmantojot pretendenta degvielas uzpildes staciju tīklu un
izsniegtās degvielas kartes.

2) Datums, kad pazinojums par līgumu un periodiskais informatīvais pazinojums, ja tāds ir
izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja
tīmekilvietnē.

Pazivojums par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā tika publicēts 2017.gada
19.novembrī. Dalības pazivojums Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī publicēts 2017.gada
21.novembrī.

3) Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras
dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti.

Iepirkumu komisija izveidota saskapā ar 12.03.2014.rīkojumu Nr. RIK-PD/2014/121 un rīkojas
šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības
direktors I.Volkinšteins

Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks:

Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības
direktora vietnieks E.Dīrivš

Komisijas sekretārs: Iepirkumu un līgumu nodalas vadītāja
vietniece R.Šmite

Komisijas locekli: Pakalpojumu attīstības un pārdošanas



direktors I.Žagars
Tehniskā atbalsta direktora vietnieks
remonta jautājumos 0. Maksimovs
Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības
&Ws Bīwniecības nodalas vadītāja
L.Kovalska
Juridiskās dalas vadītājs D. Stepe

Iepirkuma procedīiras dokumenta sagatavotājs: D.Stepe, R.Šmite
Pieaicinātais eksperts: Arnis Krasovskis.

4) Piedāvājumu iesniegšanas termiqš — 2018.gada 4.janvāris plkst. 14:00.

5) To piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu

nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas.

Piedāvājumus atklātam konkursam iesnieguši šādi pretendenti:

Iesniegtās cenas skatīt pielikumā Nr.1 .

Pretendents

"Circle K Latvia" SIA (1. un 2. lote)

"Gotika auto" SIA (1.1ote)

"Neste Latvija" SIA (1.1ote)

"VIADA Baltija" AS (1.1ote)

6) Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks.

Piedāvājumi tika atvērti 2018.gada 4.janvārī plkst. 14:00 Elektronisko iepirkumu sistēmā, atklāta
piedāvājumu atvēršanas sanāksme tika rīkota Rīgā, Vestienas ielā 35.

7) TA pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) pieštdrtas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā ligumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas
kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei.

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešlcirtas pretendentam SIA "Neste Latvija". Iepirkuma
līguma summa — EUR 1 400 000.00. Piedāvājums izvēlēts, pamatojoties uz atklāta konkursa
nolikuma 19.punktu, kas paredz, ka piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais
piedāvājums. Piedāvājuma izvērtēšanas kopsavilkumu skatīt pielikumā Nr.2.

8) Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās dalu, kuru
izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzpēmējiem, kā arī apalduzkiēmēju nosaukumi.

Netiks nodots apakšugiēmējiem.
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9) Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par katru
iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu.

SIA "Gotika Auto" piedāvājums tika noraidīts, jo tas neatbilst atklāta konkursa nolikuma
"Par degvielas iegādi" 1.pielikumā ietvertās tehniskās specifikācijas 3.6.punktā ietvertajai prasībai,
ka pretendentam ir jānodrošina iespēja Pasūtītāja pilnvarotajai personai sekot līdzi degvielas karšu
darījumiem on-line režīmā, izmantojot interneta pārlūka programmu.

SIA "Circle K Latvia" piedāvājums tika noraidīts, pamatojoties uz apstākli, ka
pretendents ir grozījis sākotnēji iesniegto piedāvājumu.

Saskapā ar atklāta konkursa nolikuma 17.1.2.punktu, finanšu piedāvājumā degvielas cenas
un piedāvātās atlaides norāda ar četrām zīmēm aiz komata. Pretendents 04.01.2018. ir iesniedzis
piedāvājumu, kura finanšu piedāvājumā ir ietvertas trīs zīmes aiz komata.

Pasiltītājs ar 23.01.2018 .vēstuli Nr. KOR-IZEJ-JP/2018/197 vērsās pie pretendenta, lai tas
apliecinātu, ka tā iesniegtais finanšu piedāvāj urns ir sagatavots saskapā ar atklāta konkursa nolikuma
17.1.2. punktā ietvertajām prasībām.

Pretendents SIA "Circle K Latvia" 24.01.2018. iesniedza vēstuli Nr. GE0003235/02, kurā
norāda, ka iepirkuma finanšu piedāvājumā ir ieviesusies klūda, un tikusi norādīta degvielas cena un
atlaide ar trīs zīmēm aiz komata, nevis četrām, kā tika norādīts nolikuma 17.1.2.punktā, kā arī
pretendents informē, ka ir nekorekti norādījis degvielas cenu tabula pie degvielas cenas 98 benzīnam
un dīzeldegvielai, proti, tika norādīta viena DUS degvielas cena visās pozīcijās. Pretendents vēstulei
pievienojis jaunu finanšu piedāvājumu, kuru lūdz pemt yard, salīdzinot un izvērtējot atklātam
konkursam iesniegtos piedāvājumus.

Pamatojoties uz 24.01.2018.vēstuli Nr. GE0003235/02, Pasūtītājs ir veicis aritmētisko
klūdu labojumu 98 markas degvielai un dīzeidegvielai vienas DUS degvielas cenai saskapā ar
pretendenta iesniegto klūdu labojumu, par ko ir informējis pretendentu.

Pasūtītājs ar 15.02.2018. vēstuli Nr. KOR-IZEJ-JP/2018/375 vērsās pie pretendenta,
norādot, ka pretendenta 24.01.2018.vēstulē Nr. GE0003235/02 ietvertos labojumus, kas skar citas
izmaipas, nevar uzskatīt par aritmētisko klūdu labojumiem vai citiem precizējumiem, bet gan par
jauna piedāvājuma iesniegšanu, kas uzskatāms par būtiskiem piedāvājuma pārgrozījumiem, kurus
Pastitītājam nay pamata izvērtēt.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktu, kas paredz
pie-gādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī 2017.gada
28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises
kārtība" 12.punktu, kas paredz, ka atklāta konkursa nolikumā norādītajā vietā un laikā piegādātājs
iesniedz piedāvājumu un piedāvājuma nodrošinājumu (ja tāds paredzēts), kas sagatavots un
noformēts atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājs noraidīja pretendenta SIA "Circle K Latvia"
piedāvājumu, jo saskapā ar pretendenta 24.01.2018. vēstules Nr. GE0003235/02 precizējumiem,
pretendents ir grozījis sākotnēji iesniegto piedāvājumu, kas izmaina piedāvājuma būtību, un kuru
Pasūtītājam nay pamata izvērtēt.

10) Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pievēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru.

Piepemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu 2.1otē, pemot yard, ka tika iesniegts viens
piedāvājums, kurš tika noraidīts (skat.9.punktu).

11) Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par
nepamatoti lētu.

Šāds lēmums netika piepemts.
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12) Iemesli, kuru dēl netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana, ja
sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un piedāvājumu saQemšanai
izmantot elektroniskās informācijas sistēmas.

13) Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai.

Interešu konflikti netika konstatēti.

Komi sij as priekšsēdētāj s:
infrastruktūras uzturēšanas
un attīstības direktors I.Volkinšteins
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Pielikums Nr.1

Piedāvājumus atklātam konkursam iesnieguši šādi pretendenti: 

Pretendenta "Circle K Latvia" SIA iesniegtais piedāvājums:

1.1ote
DUS Nosaukums/adrese 95 miles 98 milesPLUS D miles

Cena Atlaide Gala cena Cena Atlaide Gala cena Cena Atlaide Gala cena

Vidējā cena: 0,968 0,877 0,998 0,907 0,882 0,791

2.1ote
DUS Nosaukums/adrese 95 miles 98 milesPLUS D miles

Cena Atlaide Gala cena Cena Atlaide Gala cena Cena Atlaide Gala cena

Vidējā cena: 0,968 0,877 0,998 0,907 0,882 0,791

Pretendenta "Gotika auto" SIA iesniegtais piedāvājums:

1.1ote

DUS nosaukums/adrese
95E 98E Dīzeidegviela

Cena** Atlaide EUR
Gala
cena* Cena**

Atlaide
EUR

Gala
cena* Cena** Atlaide EUR Gala cena*

Vidējā cena: 0.9743 0.0661 0.9082 1.0128 0.0661 0.9467 0.8959 0.0992 0.7967

Pretendenta "Neste Latvija" SIA iesniegtais piedāvājums:

1.1ote

DUS
nosaukums/adrese

95E 98E Dīzeldegviela

Cena** Atlaide EUR Gala cena* Cena** Atlaide
EUR

Gala cena* Cena** Atlaide EUR Gala cena*

Vidējā cena: 0,9737 0,0702 0,9036 1,0068 0,0702 0,9366 0,8934 0,0702 0,8232



Pretendenta "VIADA Baltija" AS iesniegtais piedAvAjums:

1 .lote

DUS
nosaukums/adrese

95E 98E Dīzeidegviela

Cena**
Atlaide EUR
bez PVN

Gala
cena*

Cena**
Atlaide
EUR bez
PVN

Gala cena* Cena**
Atlaide EUR
bez PVN

Gala cena*

Vidējā cena: 0.9848 0.1074 0.8774 1.0137 0.1074 0.9063 0.9058 0.1074 0.7984
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Pielikums Nr.2

Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

Pretentents 95 98 DD Vidējā svērtā Punkti DUS izvietojums
Riga, attālums

Punkti DUS
izvietojums
Latvijas
Republikas
teritorijā

Punkti Degvielas
iegādes limitu
kontroles
nodrošināšana

Punkti PUNKTI
KOPĀ

NESTE 0.9036 0.9366 0.8232 0.856359036 67.541061 8300 10 9 10 10 10 97.54106

VIADA 0.8774 0.9063 0.7984 0.830854217 69.614376 23200 3.577586 9 10 0 0 83.19196
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