Valsts meža dienests
13.janvāra iela 15, Rīga

Atklāts konkurss
“Degvielas iegāde Valsts meža dienesta vajadzībām”
(Iepirkuma identifikācijas Nr. VMD 2018/10)
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rīgā

2018.gada 07.septembrī
1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts meža dienests, reģ.Nr.90000057795,
13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: VMD 2018/10
3. Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss
4. Iepirkuma priekšmets un apjoms:
4.1. Iepirkuma priekšmets ir degvielas (bezsvina benzīna ar oktānskaitli 95 (95 E), sezonai
atbilstošas dīzeļdegvielas (DD) iegāde – uzpilde degvielas uzpildes stacijās) iegāde, auto
mazgāšanas pakalpojumi un autopiederumu iegāde Valsts meža dienesta Centrālās
administrācijas vajadzībām degvielas uzpildes stacijās visā Latvijas Republikas
teritorijā, atbilstoši Nolikuma prasībām, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā un līguma
projektā paredzētajiem nosacījumiem.
4.2. CPV kods: 09100000-0 (Degvielas).
5. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts:
5.1. Iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļvietnē - 19.07.2018.
5.2. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī - 20.07.2018.
6. Iepirkuma komisija izveidota ar Valsts meža dienesta 03.07.2018. Rīkojumu Nr.111 “Par
iepirkuma komisijas izveidošanu iepirkumam par degvielas iegādi” šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Komisijas locekļi:

Komisijas locekle,
sekretāre:

Ģenerāldirektora vietnieks N.Jurkāns
Finanšu un grāmatvedības daļas vecākā grāmatvede A.Putekle
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vadītāja
I.Kaļinovska
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākais
transporta pārraugs G.Kaufelds
Valsts īpašuma uzraudzības un apsaimniekošanas daļas vecākā
juriskonsulte L.Belindževa

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 20.08.2018. plkst.1400
8. Informācija par saņemtajiem piedāvājumiem:
Nr.
p.k.

Pretendents

Piedāvājuma
iesniegšanas
veids

1.

"Circle K Latvia"
SIA

EIS sistēmā

2.

"Neste Latvija" SIA

EIS sistēmā

3.

"VIADA Baltija" AS

EIS sistēmā

4.

"Virši-A" AS

EIS sistēmā

Piedāvājuma
iesniegšanas datums
un laiks
17.08.2018.
plkst. 11:57
16.08.2018.
plkst. 08:18
15.08.2018.
plkst. 16:22
20.08.2018.
plkst. 11:40

Cena EUR,
bez PVN
288873.80
295621.40
280487.60
293937.80

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Valsts meža dienests, Rīgā, 13.janvāra ielā
15, 20.08.2018. plkst.1400, EIS (elektronisko iepirkumu sistēmā) e-konkursu apakšsistēmā.

10. Kopējais pārskats par piedāvājumu vērtēšanu:
10.1. Prasības pretendentiem:
“10. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts uzņēmējdarbības
veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
komersantu reģistrā ārvalstīs (ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti šādu reģistrāciju
paredz).
13.9. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta persona ar pārstāvības
tiesībām. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājuma atlases dokumentiem
jāpievieno attiecīgās pilnvaras oriģināls vai kopija. Pilnvarā precīzi jānorāda
pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
17. Pretendentam nepastāv Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie
nosacījumi Pretendenta izslēgšanai no dalības atklātā konkursā.
27.1. Pretendenta sagatavots un parakstīts pieteikums.
27.2. Pretendenta sagatavots un parakstīts tehniskais un finanšu piedāvājums.
27.4. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta speciālās atļaujas (licences) kopija degvielas
mazumtirdzniecībai.
27.5. Pretendents iesniedz oficiālu kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas
iestādes izdotu atbilstības sertifikātu (kopija), kas apliecina Pretendenta tirgotās
degvielas atbilstību standartiem, tajā skaitā Latvijas Republikas Ministru kabineta
2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu” prasībām.
27.6. Pretendents iesniedz dokumentus – čeka kopiju vai izdruku no sistēmas, kas atbilstoši
iesniegtajā Finanšu piedāvājumā-apliecinājumā norādītajam, apliecina pretendenta
norādīto viena litra mazumtirdzniecības cenu attiecīgajā pilsētas administratīvajā
teritorijā dienā, kad Iepirkumu uzraudzības birojs publicējis paziņojumu par līgumu.
27.7. Pretendents iesniedz degvielas uzpildes staciju sarakstu Latvijas Republikas teritorijā
vai arī norādi uz vietni internetā, kur var apskatīt Pretendenta degvielas uzpildes staciju
sarakstu.
27.8. Pretendents iesniedz degvielas kredītkaršu izmantošanas noteikumus.”
10.2. Izslēgšanas noteikumu pārbaudi pasūtītājs veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
42.pantā noteikto kārtību.
10.3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: Nolikuma 30.6.punkts – Pasūtītājs piedāvājumu
salīdzināšanai un novērtēšanai kā kritēriju izvēlas saimnieciski visizdevīgāko
Piedāvājumu, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām. Nolikuma 30.13.punkts –
Iepirkuma komisija, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma
27.daļā, izmantos nolikuma 3.pielikumā norādītos vērtēšanas kritērijus.
10.4. Ņemot vērā augstākminēto un izvērtējot pretendentu - AS „VIADA Baltija”, SIA
“Neste Latvija”, SIA “Circle K Latvia”, AS “Virši-A” iesniegtos piedāvājumus,
komisija aprēķināja vērtējuma punktus: AS „VIADA Baltija” – 94.81 punkti, SIA
“Neste Latvija” – 89.50 punkti, SIA “Circle K Latvia” – 97.02 punkti, AS “Virši-A” –
86.15 punkti. Atbilstoši nolikuma 30.11.punktā noteiktajam lielāko punktu skaitu ir
ieguvis pretendents SIA “Circle K Latvia” līdz ar to tā piedāvājums tiek atzīts par
saimnieciski visizdevīgāko. Ņemot verā iepriekšminēto komisija nolēma, ka līguma
slēgšanas tiesības būtu piešķiramas pretendentam SIA “Circle K Latvia”.
10.5. Pretendenti, kuru iesniegtie kvalifikācijas dokumenti neatbilst atklāta konkursa
nolikumā izvirzītajām prasībām: nav
10.6. Pretendenti, kuru iesniegtais piedāvājums neatbilst/daļēji neatbilst atklāta konkursa
nolikumā izvirzītajām prasībām: nav
10.7. Noraidītie pretendenti, noraidīšanas iemesls: nav
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10.8. Pretendenti, kuru iesniegtajā piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas: nav
10.9. Publisko iepirkumu likuma 42.panta izslēgšanas nosacījumu pārbaude: nav
konstatētas neatbilstības
10.10. Nepamatoti lēts piedāvājums: nav konstatēts
10.11. Iepirkuma pārtraukšana/izbeigšana: 10.12. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: nav konstatēti
11. Lēmuma pieņemšanas datums: 06.09.2018.
12. Lēmums, lēmuma pamatojums:
Ievērojot minēto un komisijas sēdē izvērtēto, pamatojoties uz Ministru kabineta
28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
18.punktu un nolikuma 31.1.punktu, komisija vienbalsīgi pieņēma lēmumu piešķirt līguma
slēgšanas tiesības iepirkuma 27.daļā pretendentam SIA “Circle K Latvia” (reģ.Nr.
40003064094).
13. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru:
Ņemot vērā to, ka nepieciešams grozīt vērtēšanas kritēriju Konkursa 1.-26.daļā, vērtēšanas
kritēriju mainot no saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma uz piedāvājumu ar viszemāko cenu,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 37.panta trešo daļu, Komisija (07.08.2018.) pieņēma
lēmumu pārtraukt atklāta konkursa „Degvielas iegāde Valsts meža dienesta vajadzībām”
(identifikācijas numuru VMD 2018/10) 1.-26.daļu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

N.Jurkāns
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