
ATKLĀTĀ KONKURSA  

“DEGVIELAS IEGĀDE ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS VAJADZĪBĀM” 

(IDENTIFIKĀCIJAS NR.ANP2017/25) 

Z I Ņ O J U M S 

Alūksnē, 2017.gada 29.jūnijā 

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Alūksnes novada pašvaldība, 

reģ.Nr. LV90000018622. 

Adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. 

Iepirkuma identifikācijas Nr. ANP2017/25. 

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss. 

Iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde Alūksnes novada pašvaldības administrācijas un 

šādu iestāžu vajadzībām (atbilstoši nolikuma 1.pielikumam ”Tehniskā specifikācija”): 

Alūksnes novada pašvaldības administrācijai; Annas pagasta pārvaldei; Kalncempju 

pagasta pārvaldei; Veclaicenes pagasta pārvaldei; Alūksnes Mākslas skolai; Alūksnes 

Mūzikas skolai; Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolai; Alūksnes bērnu un 

jauniešu centram; Alūksnes pilsētas sākumskolai; Ernsta Glika Alūksnes Valsts 

ģimnāzijai; Alūksnes novada vidusskolai; Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei 

“Sprīdītis”; Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Pienenīte”; Alūksnes pirmsskolas 

izglītības iestādei “Cālis”; Izglītības pārvaldei; Alūksnes pilsētas Tautas namam; Alūksnes 

pilsētas bibliotēkai; Alūksnes muzejam; Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam; 

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļai; Alūksnes novada Sociālajam dienestam; 

Alūksnes novada pašvaldības policijai; Alūksnes novada bāriņtiesai; Sociālajam aprūpes 

centram “Alūksne”; Būvvaldei; Pašvaldības aģentūrai “SPODRA”; Pašvaldības aģentūrai 

“ALJA”; Liepnas internātpamatskolai; Mārkalnes pagasta pārvaldei; dažādu projektu 

īstenošanai (t.sk., Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem). 

CPV kods: 09132000-3, 09134200-9. 

Darbu izpildes vieta – Latvijas Republika. Pretendenta degvielas uzpildes stacijai jābūt 

Alūksnē. Nākamajai degvielas uzpildes stacijai jābūt līdz 200 km attālumā Rīgas un 

Daugavpils virzienā no Alūksnes. 

Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas. 

Iepirkuma paredzamā līgumcena līdz 134500,00 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši 

pieci simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

2. Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts internetā (www.iub.gov.lv): netika 

publicēts. 

Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 01.06.2017. 

Paziņojums par grozījumiem publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 06.06.2017. 

3. Iepirkuma komisija izveidota ar Alūksnes novada pašvaldības iepirkuma komisija 

(turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar Alūksnes novada domes 2013.gada 27.jūnija 

lēmumu Nr.266. (sēdes protokols Nr.11, 3.p).  

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: 

Laimonis SĪPOLS – Alūksnes novada domes deputāts, ekonomists 

Iepirkuma komisijas locekļi: 

Arturs UPĪTS - Alūksnes novada pašvaldības jurists 

Evita ŅEDAIVODINA – Alūksnes novada pašvaldības ekonomiste 

Aivars SAUSAIS - Alūksnes novada pašvaldības būvinženieris  

Jānis LIEPIŅŠ – elektrisko tīklu un sistēmu inženieris 

Iepirkuma komisijas protokolētāja pienākumus pilda: 

Ilona KALNIŅA - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 

http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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Artūrs AIRE - Alūksnes novada pašvaldības iepirkumu speciālists – ekonomists 

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs: 

Janīna ČUGUNOVA – Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore 

4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 26.maijs, plkst.14.00. 

Sākotnējais piedāvājuma iesniegšanas termiņš nav samazināts. 

5. Saņemtie piedāvājumi, nosaucot cenas piedāvājumu atvēršanas sanāksmē: 

N
r.

p
.k

. 

Pretendenta nosaukums, 

reģistrācijas numurs 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

Piedāvājuma kopējā 

vidējā degvielas cena 

par 1 litru (euro, bez 

PVN) 

1. 
AS “VIRŠI - A” 

(reģ.Nr.40003242737) 

22.06.2017., plkst.14:15, 

reģistrēts ar Nr.ANP/1-

40/17/2643 

0,812 

2. 

SIA “NESTE LATVIJA” 

(reģ.Nr.40003132723) 

 

26.06.2017., plkst.13:35, 

reģistrēts ar Nr.ANP/1-

40/17/2671 

2,421 

6. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: Piedāvājumi tika atvērti Alūksnes novada 

pašvaldības telpās, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2017.gada 

26.maijā, plkst.14.00. 

7. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā 

līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles 

pamatojums: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvājuma kopējā vidējā degvielas 

cena par 1 litru (euro, bez PVN) 

SIA “NESTE LATVIJA” 

(reģ.Nr.40003132723) 

0,807 EUR (ņemot vērā aritmētisko 

kļūdu labojumu) 

Pretendenta piedāvājums AS “VIRŠI - A” (reģ.Nr.40003242737) atbilst visām atklātā 

konkursa nolikuma prasībām, bet nav piedāvājums ar zemāko cenu, līdz ar ko nav 

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

Pretendenta piedāvājums SIA “NESTE LATVIJA” (reģ.Nr.40003132723) atbilst visām 

atklātā konkursa nolikuma prasībām, un ir piedāvājums ar zemāko cenu, līdz ar ko ir 

saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kā arī uz to neattiecas Publisko iepirkumu 

likuma 42.pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Pretendentam SIA  “NESTE LATVIJA” 

(reģ.Nr.40003132723) piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par kopējo summu 

līdz 134500,00 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši pieci simti euro) apmērā bez 

pievienotās vērtības nodokļa, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu un tajā 

norādīto nemainīgo atlaidi 7,8% (septiņi komats astoņi procenti) visa līguma izpildes laikā. 

8. Informācija par to līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem: SIA “NESTE LATVIJA” (reģ.Nr.40003132723) neplāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus. 

9. Pretendenti, kuru iesniegtie piedāvājumi neatbilda konkursa nolikumā izvirzītajām 

prasībām: 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs Noraidīšanas pamatojums 

nav  - 

10. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai: iesniegti divi nolikuma prasībām 

atbilstoši piedāvājumi. 
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11. Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt iepirkuma 

procedūru: iepirkuma procedūra netika pārtraukta. 

12. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par 

nepamatoti lētu:__-__. 

13. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanas elektroniskās 

informācijas sistēmas:_-_. 

14. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: _-_. 

 

Komisijas priekšsēdētājs (personiskais paraksts) L.SĪPOLS 

Komisijas locekļi (personiskais paraksts) A.UPĪTS 

 (personiskais paraksts) E.ŅEDAIVODINA 

 (personiskais paraksts) J.LIEPIŅŠ 

Sēdes protokolēja (personiskais paraksts) A.AIRE 

 (personiskais paraksts) I.KALNIŅA 

 


