Satiksmes ministrija

Reģ.Nr. 90000088687

Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktajā kārtībā organizētā iepirkuma

„Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču iegāde
degvielas uzpildes stacijās”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SM 2017/05)

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMU
Lēmuma pieņemšanas datums: 2017.gada 28.decembrī
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Iepirkuma komisija no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vērtēšanā izmantojot šādus vērtēšanas kritērijus:
Maksimālais
punktu skaits

№

Vērtējamais kritērijs

1.
2.
3.

Degvielas cena (C)
Degvielas uzpildes staciju (DUS) skaits (pārklājums) Latvijā (S)
Kvalitāte (K) DUS skaits, kuros nodrošināta pirmās nepieciešamības auto
ekspluatācijas materiālu iegāde un pakalpojumi (pilna servisa DUS)
Attālums līdz tuvākajai pilna servisa DUS (A)
Iespēja saņemt degvielu Pretendenta DUS Lietuvā un Igaunijā (B)
Attālums līdz tuvākajai DUS, kurā ir pieejams automašīnas mazgāšanas
pakalpojums (M)
DUS skaits (pārklājums) Latvijā, kurā ir pieejams automašīnas mazgāšanas
pakalpojums (W)
Kopā

4.
5.
6.
7.

75 punkti
5 punkti
5 punkti
5 punkti
5 punkti
3 punkti
2 punkti
100 punkti

Saņemtie piedāvājumi:
Pretendents

SIA “Circle K Latvia” (Reģ. Nr. 40003064094)

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums un laiks

Atlaide par 1 (vienu)
degvielas litru euro (trīs
zīmes aiz komata) bez PVN

14.12.2017.
09:23

0,054

Piedāvājumu vērtējumu apkopojums:
Ņemot vērā to, ka ir iesniegts tikai viens piedāvājums, vērtēt piedāvājumu atbilstoši
nolikumā noteiktajiem, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem nav lietderīgi. Attiecīgi
pretendentam, kurš atbilst visām nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas
tiesības.
Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt līgumu, un pamatojums piedāvājuma izvēlei:
SIA “Circle K Latvia” iesniegtais piedāvājums atbilda visām nolikumā izvirzītajām
prasībām, tehniskajai specifikācijai un ir vienīgais iepirkumam iesniegtais piedāvājums, tādejādi ir
atzīstams par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma komisijai nav pamata apšaubīt SIA
“Circle K Latvia” spēju nodrošināt iepirkuma izpildi.
Pretendenti, kuru iesniegtie pretendentu piedāvājumi neatbilda iepirkumā izvirzītajām
prasībām (noraidītie pretendenti): Nav.
Lēmuma pārsūdzība: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta (23) daļu pretendents, kas
iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta noteikumi,
un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs
pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu var
pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma
pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

