Auces novada pašvaldības iepirkuma
„Degvielas iegāde Auces novada pašvaldības vajadzībām”
iepirkuma procedūras
ZIŅOJUMS
Aucē, 2018.gada 17.aprīlī
1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Auces novada pašvaldība, reģ. Nr.
90009116331
2. Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708
3. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss
4. Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Auces novada pašvaldības vajadzībām (turpmāk Piegādes), saskaņā ar Nolikumu, Nolikuma 2.pielikumu „Tehniskās specifikācijas” un
6.pielikumu „Līguma projekts”.
5. Galvenā priekšmeta CPV kods: 09100000-0 „Degvielas”.
6. Iepirkuma identifikācijas Nr.: ANP 2018/5
7. Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē
(www.iub.gov.lv): 2018.gada 26.martā.
8. Iepirkuma komisija izveidota pamatojoties uz Auces novada domes 2017.gada 30.augusta
lēmumu Nr.296 „Par Auces novada pašvaldības iepirkuma komisijas apstiprināšanu”
(protokols Nr.9, 21.§).) (turpmāk - Komisija).
9. Iepirkuma komisijas sastāvs:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja:
Ingrida Kalve,
Iepirkumu komisijas locekļi:
Inese Valtere,
Ilmārs Matvejs,
Guntis Šēfers,
Gints Memmēns,
Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāja:
Ingrida Kalve.
10. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 16.aprīļa plkst.11:00.
11. Piegādātāju nosaukumi, kuri iesnieguši piedāvājumus un piedāvātās cenas:
Reģ. Nr.
Pretendents
SIA „Maiden”
Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „GOTIKA AUTO”

48503019413
40003165118

Iepirkuma
priekšmeta
daļas Nr.
1
2

Piedāvātā līgumcena
bez PVN (EUR)
103 974,20
33 295,00

12. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: 2018.gada 16.aprīļa plkst.11:00 Jelgavas ielā
1, Aucē, Auces novadā, 21.telpā (ēkas 2.stāvā).
13. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu, līgumcena:
- SIA „Maiden”, reģ. Nr. 48503019413, par iepirkuma priekšmeta 1.daļu – Degvielas iegāde
Auces novada pašvaldībai par iepirkuma līgumcenu 103 974,20 (viens simts trīs tūkstoši deviņi
simti septiņdesmit četri euro 20 centi), neieskaitot PVN;
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GOTIKA AUTO”, reģ. Nr. 40003165118, par
iepirkuma priekšmeta 2.daļu – Degvielas iegāde Auces novada Bēnes pagasta pārvaldei par

iepirkuma cenu 33 295,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro 00
centi), neieskaitot PVN.
14 . Piedāvājuma izvēles pamatojums:
Pretendents, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu katrā iepirkuma priekšmeta daļā noteikts
saskaņā ar konkursa nolikuma 9.6.1.punktu – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums (ar
viszemāko cenu) attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.
15. Noraidītie pretendenti, kā arī iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstoši
piedāvājumi:
Nav noraidītu pretendentu.
16. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju
nosaukumi:
Pretendenti nav snieguši ziņas, ka plānotu nodot apakšuzņēmējiem izpildei kādu no
iepirkuma līguma priekšmeta daļām.
17. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai:
Iepirkuma procedūra netika pārtraukta, jo Auces novada pašvaldības teritorijā darbojas tikai
trīs degvielas piegādātāji. Izvirzītās iepirkuma pretendentu atlases prasības ir objektīvas un
samērīgas. Uz visām iepirkuma priekšmeta daļām tika iesniegti pretendentu atlases prasībām
atbilstoši piedāvājumi. Iepirkuma priekšmets sadalīts divās daļās ar mērķi paplašināt
pretendentu loku un iegādāties degvielu pēc iespējas tuvāk autotransporta pastāvīgai atrašanās
vietai, lai netiktu veikti nelietderīgi pārbraucieni uz attālākām degvielas uzpildes stacijām
degvielas uzpildīšanai.
18. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:
Nav konstatēti interešu konfliktu gadījumi.
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