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SĒDE NOTIEK Daugavpilī, Liepājas ielā 21, 210. kabinetā 
SĒDE SĀKAS plkst. 13.00 
SĒDĒ PIEDALĀS: 
 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks: 
Komisijas locekli: 
 
 

 
Renāte Zalivska – Ekonomiskās plānošanas daļas vadītāja 
 
Vera Ragele - Ražošanas tehniskās daļas vadītāja  
Vadims Kodačs – Ražošanas tehniskās daļas vadītāja vietnieks 
Mihails Kapeļušnikovs – Ražošanas tehniskās bāzes vadītājs 
 

PROTOKOLĒ:  
 
SĒDĒ NEPIEDALĀS: 
 

Ineta Suhanova – iepirkumu nodrošināšanas speciālists 
 
Valdes loceklis Jevgeņijs Oļenovs 
Juridiskās daļas vadītāja Nataļja Rustkova 
 

Komisijas izveidošanas pamats: pastāvīga iepirkumu komisija saskaņā ar 23.03.2015. rīkojumu 
Nr.1-3/0009. 
 
Komisijas sēdes darba kārt ība: 

1. Faktiskās situācijas konstatēšana un iesniegto dokumentu pārbaude. 
2. Lēmuma par uzvarētāju pieņemšana. 

I. Faktiskās situācijas konstatēšana un iesniegto dokumentu pārbaude 

1.1. Komisijas priekšsēdētāja vietniece R.Zalivska atklāj sēdi, nosauc komisijas sastāvu un ziņo 
sēdes darba kārtību. 

1.2. Komisijas priekšsēdētāja vietniece ziņo, ka 2015.gada 24.augustā iepirkumu komisija sēdē 
(protokols Nr.2) konstatēja, ka iepirkumam ir pieteikušies 5 (pieci) pretendenti un piedāvā šādas 
cenas:  

Atlaides likme 12 mēnešiem 
no mazumtirdzniecības 

degvielas cenas 1 litram, euro 
bez PVN (jebkurā pretendenta 

un sadarbības partnera degvielas 
uzpildes stacijā Latvijā) 

Paredzamā līgumcena euro bez PVN) 

 
Nr. 
p.k. 

Pretendents 

Ai - 95E 
benzīns Dīzeļdegviela Ai - 95E 

benzīns Dīzeļdegviela KOPĀ: 

1. SIA “Neste Latvija” 0.056 0.056 3880.00 60710.00 64590.00 

2. 
SIA 

“LUKoil Baltija R” 
0.058 0.06 3900.00 60905.00 64805.00 
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Atlaides likme 12 mēnešiem 

no mazumtirdzniecības 
degvielas cenas 1 litram, euro 
bez PVN (jebkurā pretendenta 

un sadarbības partnera degvielas 
uzpildes stacijā Latvijā) 

Paredzamā līgumcena euro bez PVN) 

 
Nr. 
p.k. 

Pretendents 

Ai - 95E 
benzīns Dīzeļdegviela Ai - 95E 

benzīns Dīzeļdegviela KOPĀ: 

3. SIA “RusLatNafta” 0.05 0.06 2435.00 60385.00 62820.00 

4. 
SIA 

“Statoil Fuel&Retail 
Latvia” 

0.056 0.056 3716.00 62335.00 66051.00 

5. SIA “INGRID A” 0.068 0.068 3684.00 57655.00 61339.00 
 

1.3. Komisijas priekšsēdētaja vietniece ziņo, ka 2015.gada 28.augustā iepirkumu komisija sēdē 
(protokols Nr.3) konstatēja: 

1.3.1. ka pretendenti SIA “RusLatNafta”, SIA “Statoil Fuel&Retail Latvia”, SIA “Neste 
Latvija”, SIA “LUKoil Baltija R” un SIA SIA “INGRID A” ir iesnieguši visus Nolikumā 
noteiktos dokumentus. Visiem iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir juridisks 
spēks.  

1.3.2. ka pretendents SIA “RusLatNafta” kļūdaini ir aprēķinājis paredzamo līgumcenu benzīnam 
mazākajam apjomam, nekā tas ir noteikts iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā, proti, 
aprēķinātais pretendenta benzīna apjoms ir 2500 litri, bet iepirkuma nolikuma tehniskajā 
specifikācijā ir norādīts apjoms 4000 litri benzīna. 

1.3.3. komisija veica pārrēķinu un konstatēja, ka pretendenta SIA “RusLatNafta” paredzamā 
līgumcena maksimāla benzīna apjomam 4000 litriem ir 3896.00 euro un līdz ar to kopējā 
paredzamā līgumcena benzīnam un dīzeļdegvielai ir 64281.00 euro. Līdz ar to pretendentu 
piedāvātās cenas ir šādas: 

Atlaides likme 12 mēnešiem 
no mazumtirdzniecības 

degvielas cenas 1 litram, euro 
bez PVN (jebkurā pretendenta 

un sadarbības partnera degvielas 
uzpildes stacijā Latvijā) 

Paredzamā līgumcena euro bez PVN) 

 
Nr. 
p.k. 

Pretendents 

Ai - 95E 
benzīns Dīzeļdegviela Ai - 95E 

benzīns Dīzeļdegviela KOPĀ: 

1. SIA “Neste Latvija” 0.056 0.056 3880.00 60710.00 64590.00 

2. 
SIA 

“LUKoil Baltija R” 
0.058 0.06 3900.00 60905.00 64805.00 

3. SIA “RusLatNafta” 0.05 0.06 3896.00 60385.00 64281.00 

4. 
SIA 

“Statoil Fuel&Retail 
Latvia” 

0.056 0.056 3716.00 62335.00 66051.00 

5. SIA “INGRID A” 0.068 0.068 3684.00 57655.00 61339.00 
 

1.3.4. iepirkumu komisijas konstatēja, ka pretendentu SIA “RusLatNafta”, SIA “Statoil 
Fuel&Retail Latvia”, SIA “Neste Latvija”, SIA “LUKoil Baltija R” un SIA SIA “INGRID A” 
iesniegtais finanšu un tehniskais piedāvājums ir sastādīts rīcības brīvības robežās un nav 
konstatējams, ka pretendenti būtu pārkāpuši iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas 
prasības. Tāpat nav konstatējams, ka pretendentu piedāvātās cenas ir nepamatoti lētas. Līdz ar to 
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komisija konstatē, ka pretendenti SIA “RusLatNafta”, SIA “Statoil Fuel&Retail Latvia”, SIA 
“Neste Latvija”, SIA “LUKoil Baltija R” un SIA “INGRID A” ir iesnieguši atbilstošus tehniskos 
un finanšu piedāvājumus.  

1.3.5. komisijas konstatēja, ka pretendentu finānšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. 

1.3.6. Komisija veica pretendentu finanšu piedāvājumu skaitlisko novērtējumu atbilstoši 
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem (6.6. punkts) 

2.  
3. Vērt ēšanas kritēriji 

Vērt ēšanas kritēriju  īpatsvars  
(Maksimālais punktu skaits) 

Paredzamā līgumcena benzīnam 4 % (4 punkti) 

Paredzamā līgumcena dīzeļdegvielai 56% (56 punkti) 

Atlaides likme 12 mēnešiem par katru benzīna litru  
2 % (2 punkti) 

 
Atlaides likme 12 mēnešiem par katru dīzeļdegvielas 
litru 

38% (38 punkti) 

 

1.3.7. Komisija konstatēja, ka pretendenti ir ieguvuši šādu skaitlisko novērtējumu: 

Nr. 
p.k. 

Pretendents 
Punktu skaits  

(Paredzamā līgumcena + atlaides likme 12 mēnešiem 
par katru degvielas litru) 

1. SIA “INGRID A” 100 
2. SIA “RusLatNafta” 92.25 
3. SIA “LUKoil Baltija R” 92.03 
4. SIA “Neste Latvija” 89.92 
5. SIA “Statoil Fuel&Retail Latvia” 88.71 
 

1.3.8. Iepirkumu komisija konstatēja, ka pretendents SIA “INGRID A” ir ieguvis augstāko 
skaitlisko novērējumu – 100 punktus. 

1.3.9. Komisija pārbaudīja pretendenta SIA “INGRID A” un pretendenta līguma izpildē 
piesaistītā apakšuznēmēja AS “Virši-A” atbilstību Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 
izslēdzošajiem nosacījumiem.  

1.3.10. Komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta prasībām, izmantojot 
Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūva 
informāciju par pretendenta SIA “INGRID A” un pretendenta līguma izpildē piesaistītā 
apakšuznēmēja AS “Virši-A” un izskatot pretendenta iesniegtos dokumentus konstatē, ka 
pretendents SIA “INGRID A” atbilstoši pasūtītāja sagatavotajai apliecinājuma formai ir 
apliecinājis, ka neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā norādītajiem izslēdzošajiem 
nosacījumiem un saskaņā ar attiecīgajā sistēmā (www.eis.gov.lv) iegūtu informāciju, neatbilst 
Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā norādītajiem izslēdzošajiem nosacījumiem. Bet 
pretendenta līguma izpildē piesaistītajam apakšuznēmējam AS “Virši-A” uz 2015.gada 
28.augustu ir konstatējami nodokļu parādi 26128,58 euro apmērā. 

1.3.11. Iepirkumu komisijas locekle N.Rustkova ziņoja, ka pamatojoties uz Publisko iepirkumu 
likuma 8.2 panta astotās daļas 2.punktu un Publisko iepirkumu likuma pārejas noteikumu 
59.punktu, jārīkojas šādi 
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59.punkts. Šā likuma grozījumi par 8.2 panta piektās daļas 2.punkta, septītās un astotās daļas, 
39.1 panta pirmās daļas 5.punkta, piektās un sestās daļas, astotās daļas 2.punkta un desmitās 
daļas, kā arī 48.panta trešās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, par 8.2 panta piektās daļas 
papildināšanu ar 3.punktu, 48.panta papildināšanu ar 1.1 daļu, tā otrās daļas papildināšanu ar 
6.punktu un 39.1 panta septītās daļas ievaddaļas papildināšanu pēc vārdiem "Lai pārbaudītu, 
vai" ar vārdiem "Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs" un pēc vārdiem "minēto faktu dēļ, 
pasūtītājs" ar vārdiem "kā arī piegādātājs par sevi", kā arī šā likuma grozījums par 8.2 panta 
sestās daļas izslēgšanu un 39.1 panta septītās daļas 3.punktā par vārdu "un Latvijas 
pašvaldībām" izslēgšanu stājas spēkā 2015.gada 1.augustā. Ja iepirkums vai iepirkuma 
procedūra ir izsludināta pirms šo grozījumu spēkā stāšanās dienas, tā pabeidzama, tajā skaitā 
apstrīdama vai pārsūdzama, saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgā 
iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā. 

Iepirkuma procedūras, proti, atklāta konkursa “Degvielas piegāde”, identifikācijas Nr. SIA 
DDzKSU-2015/075K paziņojums par līgumu tika iesniegts aptiprināšanai Iepirkumu 
uzraudzības birojā 2015.gada 23.jūlija un tika publicēts IUB mājas lapā 2015.gada 28.jūlij ā. 

1.3.12. Uzklausot komisijas locekles N.Rustkovas ziņojumu, iepirkumu komisijas nolēma: 

1.3.12.1. informēt pretendenta apakšuzņēmēju AS „Virši-A” par to, ka tam konstatēti 
nodokļu parādi EUR 26128,58 apmērā un noteikt termiņu - 10 darbdienas pēc informācijas 
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas - konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas 
apliecinājuma iesniegšanai; 

1.3.12.2. uzdot protokolētājai I.Suhanovai sagatavot informatīvo vēstuli pretendenta SIA 
“INGRID A” apakšuznemējam  AS „Virši-A”; 

1.3.12.3. atlikt lēmuma par uzvarētāju pieņemšanu līdz attiecīgo dokumentu saņemšanas. 

1.4. Komisijas priekšsēdētaja vietniece R.Zalivska ziņo, ka 2015.gada 7.septembrī pretendenta 
SIA “INGRID A” apakšuzņēmējs AS “Virši-A” ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienesta Izziņu 
par to, ka 2015.gada 7.septembrī nodokļu maksātājam nav VID administrēto nodokļu (nodevu) 
parāda. 
1.5. Komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta prasībām, izmantojot Ministru 
kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūva informāciju 
par pretendenta SIA “INGRID A” un pretendenta līguma izpildē piesaistītā apakšuznēmēja AS 
 “Virši-A” un izskatot pretendenta iesniegtos dokumentus konstatē, ka pretendents SIA 
“INGRID A” atbilstoši pasūtītāja sagatavotajai apliecinājuma formai ir apliecinājis, ka neatbilst 
Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā norādītajiem izslēdzošajiem nosacījumiem un saskaņā ar 
attiecīgajā sistēmā (www.eis.gov.lv) iegūtu informāciju, neatbilst Publisko iepirkumu likuma 
39.1 pantā norādītajiem izslēdzošajiem nosacījumiem un ir atzīstams par pretendentu, kuram 
būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā “Degvielas piegāde”, identifikācijas 
numurs SIA DDzKSU-2015/075K. 

Balsojums: 4 balsis "par", "pret" - nav, "atturas" - nav. 

II. L ēmuma par uzvarētāju pieņemšana 

2.1. Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 32.pantu, 37.panta 
pirmo daļu, 56.panta pirmo daļu, iepirkumu komisija nolemj : 

2.1.1. atzīt par uzvarētāju atklātā konkursā “Degvielas piegāde”, identifikācijas numurs 
SIA DDzKSU-2015/075K – SIA “INGRID A” vienotais reģistrācijas numurs 41503003476, 
juridiskā adrese: Vaļņu ielā 2, Daugavpils, LV-5401; 

2.1.2. uzdot protokolētājai I.Suhanovai sagatavot informatīvās vēstules pretendentiem; 
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2.1.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā termiņā publicēt paziņojumu par iepirkuma 
rezultātiem Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv  un SIA „Daugavpils 
dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā www.dzksu.lv; 

2.1.4. uzdot Juridiskajai daļai: 

2.1.4.1. pēc nogaidīšanas termiņa beigām un pirms līguma noslēgšanas, nodrošināt 
dalībnieku sapulces sasaukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piekrišanas saņemšanai; 

2.1.4.2. pēc dalībnieka piekrišanas slēgt attiecīgo līgumu saņemšanas, noslēgt atklātā 
konkursa nolikumā noteikto līgumu ar izraudzīto pretendentu  

2.1.4.3. noslēgtā līguma kopiju iesniegt atklātā konkursa dokumentācijā. 

 
 
SĒDE BEIDZAS plkst. 13.40 
 
 
Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks (personiskais paraksts) R.Zalivska  
 
Komisijas locekļi  (personiskais paraksts) V.Ragele 
 
  (personiskais paraksts)                 M.Kapeļušnikovs 
 
  (personiskais paraksts) V.Kodačs 
 
Protokolē:    (personiskais paraksts) I.Suhanova 
  
 
 


