
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

par atklātu konkursu “Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības 

vietās, izmantojot kredītkartes 2017.-2019.gadam” sagatavots saskaņā ar likuma 

„Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” 45.pantu 

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma 

identifikācijas numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī 

iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

1.1. Akciju sabiedrība „Latvenergo”,  Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230;  

1.2. LE 2017/16; 

1.3. Atklāts konkurss;  

1.4. Degvielas, preču un pakalpojumu iegāde mazumtirdzniecības vietās, izmantojot 

kredītkartes 2017.-2019.gadam. 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja 

tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

25.07.2017 (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī); 

23.07.2017 (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē). 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma 

procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. iepirkuma komisijas sastāvs: 

AS "Latvenergo" Transporta nodrošinājuma funkcijas Transporta pakalpojumu 

daļas vadītājs Normunds Sproģis (līdz 11.09.2017), 

AS "Latvenergo" Transporta nodrošinājuma funkcijas direktors Edgars Utāns (no 

11.09.2017), 

AS "Latvenergo" Transporta nodrošinājuma funkcijas Transporta datu apstrādes 

daļas vadītāja Inga Robežniece, 

AS "Sadales tīkls" Remontu un celtniecības funkcijas Transporta daļas vadītājs 

Gints Čače, 

AS "Latvijas elektriskie tīkli" Aktīvu pārvaldes virziena vecākais elektroinženieris 

Oskars Vītiņš, 

AS "Augstsprieguma tīkls" Transporta daļas vadītājs Andris Fricbergs, 

AS "Augstsprieguma tīkls" Transporta parka attīstības speciālists Marats Miņazovs, 

AS "Latvenergo" Iepirkumu un loģistikas funkcijas Iepirkumu daļas projektu 

vadītāja Ieva Arāja; 

3.2. iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 

AS “Latvenergo” 14.06.2017. rīkojums Nr.235 un AS “Latvenergo” 11.09.2017. 

rīkojums Nr.353; 

3.3. dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

AS "Latvenergo" Juridiskā nodrošinājuma funkcijas Vispārtiesiskās daļas 

juriskonsulte Jana Jankoviča. 

4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš -  29.08.2017. 

  



 

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

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

 
Nr. Pretendents Izvērtējamā 

degvielas 

cena ar atlaidi 

Izvērtējamā 

transporta 

līdzekļa 

mazgāšanas 

pakalpojuma cena 

ar atlaidi 

Izvērtējamā 

transporta līdzekļu 

ekspluatācijai 

nepieciešamo preču 

iegādes cena ar 

atlaidi 

1. SIA "Circle K Latvia" 0,755* 3,90 0,52* 

2.  SIA "GOTIKA AUTO" 0,767 0,00 0,25** 

3.  AS "Virši-A"  0,770* 4,83** 0,37** 

4.  SIA "ASTARTE-NAFTA" 0,805* 3,97** 0,32** 

5.  SIA "VIADA Baltija" 0,767* 2,73 0,47 
*Veikta aritmētisko kļūdu labošana, par pārrēķināto cenu informēti pretendenti. 

** Veikta cenu noapaļošana, par to informēti pretendenti. 

 

6. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu 

nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to 

noraidīšanas iemeslus: 

Nebija skaita samazināšana 

7. Piedāvājumu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto pretendentu 

nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu nosaukumus un to 

noraidīšanas iemeslus: 

Nebija skaita samazināšana 

8. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

AS „Latvenergo”,  Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, 29.08.2017., plkst.10:00. 

9. Sarunu posmi un to rezultāti: 

Atklāts konkurss, 1 posms. 

10. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

10.1. pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu, piedāvātā līgumcena*: 
Nr. Pretendents Izvērtējamā 

degvielas 

cena ar atlaidi 

Izvērtējamā 

transporta 

līdzekļa 

mazgāšanas 

pakalpojuma cena 

ar atlaidi 

Izvērtējamā 

transporta līdzekļu 

ekspluatācijai 

nepieciešamo preču 

iegādes cena ar 

atlaidi 

1. SIA "Circle K Latvia" 0,755 3,90 0,52 

2. SIA "VIADA Baltija" 0,767 2,73 0,47 

3. AS "Virši-A"  0,770 4,83 0,37 

4. SIA "GOTIKA AUTO" 0,767 0,00 0,25 

5. SIA "ASTARTE-NAFTA" 0,805 3,97 0,32 

* pasūtījumu apjoms netiek garantēts. 

  



 

10.2. piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 
Nr.p. 

k. 

 

 

Kritērijs 

Maksi- 

mālais punktu 

skaits 

SIA  

"Circle K 

Latvia" 

AS  

"VIADA 

Baltija" 

AS  

"VIRŠI-A" 

SIA 

"GOTIKA 

AUTO" 

SIA 

"ASTARTE- 

NAFTA" 

1. Degvielas mazumtirdzniecības 

cena ar  atlaidi (N) 

75.00 75.00 73.83 73.54 73.83 70.34 

2. DUS nodrošinājums 

Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja pieprasītajās 

apdzīvotajās vietās (A) 

10.00 4.91 4.56 4.56 1.05 2.28 

3. Pretendenta DUS 

nodrošinājuma intensitāte 

Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja pieprasītajās 

apdzīvotajās vietās (E) 

5.00 5.00 4.29 2.64 0.86 1.07 

4. Transporta līdzekļa 

mazgāšanas pakalpojuma 

nodrošināšana (B) 

5.00 5.00 1.05 1.05 0.00 0.47 

5. Transporta līdzekļa 

mazgāšanas pakalpojuma cena 

ar atlaidi (P) 

1.00 0.70 1.00 0.57 0.00 0.69 

6. Transporta līdzekļu 

ekspluatācijai nepieciešamo 

preču iegādes nodrošināšana  

( C) 

1.00 1.00 0.79 0.56 0.17 0.23 

7. Transporta līdzekļu 

ekspluatācijai nepieciešamo 

preču cena ar  atlaidi (R) 

1.00 0.48 0.53 0.68 1.00 0.78 

8. Norēķini ar Pretendenta 

kredītkarti ārpus Latvijas 

Republikas teritorijas  

1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 

9. Videonovērošanas un 

videoierakstu uzglabāšanas 

bezmaksas nodrošinājums (D) 

1.00 1.00 0.41 0.54 0.17 0.22 

Kopējais punktu skaits: 100.00 94,09 87,44 85,13 77,08 76,07 

Vieta vērtējumā: 1 2 3 4 5 

  

10.3.  pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

Piedāvājumu izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tika atzīts pretendenta piedāvājums, 

kurš ieguva vislielāko punktu skaitu. Pretendenti tika sagrupēti prioritārā secībā, 

pēc vērtējumā piešķirto punktu skaita. Ar šiem pretendentiem, to prioritārā secībā, 

pēc nepieciešamības tiks slēgtas vispārīgās vienošanās par degvielas, transporta 

līdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču un pārējo pakalpojumu iegādi 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uzrādītajās apdzīvotajās vietās, kurās atrodas 

attiecīgo Pretendentu DUS. (uzvarējušais Pretendents nevar piedāvāt pakalpojumu 

visās Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uzrādītajās apdzīvotajās vietās). 

11. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi: 

Nav 

12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par 

katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu: 

Nav 



13. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai 

izbeigt iepirkuma procedūru: 

Nav 

14. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi 

piedāvājumu par nepamatoti lētu: 

Nav 

15. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu 

iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un 

piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: 

Vēl nebija obligāta elektroniska piedāvājumu iesniegšana 

16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

Nav 


