
 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes novads, LV-5751, tālrunis 65707311, fakss 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv  

Reģistrācijas Nr.90000017383 

Zilupē 

10.06.2019. Nr. 1.3.6/146 

 

SIA " PASSIM"  

e-pasts: passim@apollo.lv   

 

A/S " VIADA BALTIJA" 

e-pasts: info@viadabaltija.lv 

 

A/S "VIRŠI-A” 

e-pasts: degviela@virsia.lv  

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu iepirkumā 

ar id.Nr. ZNP 2019/02 

 

1. Pasūtītāja nosaukums: Zilupes novada pašvaldība 

2. Identifikācijas Nr.: ZNP 2019/02 

3. Iepirkuma priekšmets: “Degvielas iegāde Zilupes novada pašvaldības vajadzībām” 

4. Saņemto piedāvājumu skaits iepirkumā:  

 

Iepirkuma 

daļa 

Daļas nosaukums Piedāvājumu 

skaits 

1. “Degvielas iegāde Zilupes novada 

administratīvajā teritorijā” 

 

1 

2. “Degvielas iegāde Latvijas teritorijā” 

 
2 

 

5. Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgtie/noraidītie pretendenti un to izslēgšanas/noraidīšanas iemesli:  
 

Iepirkuma daļa Uzvarētājs Piedāvātā cena bez 

PVN  

1.  

SIA "PASSIM" 

 

29 898,00 EUR 

2.  

A/S "VIRŠI-A” 

 

3524,40 EUR 

mailto:dome@zilupe.lv
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2.iepirkuma daļā 
 

Pretendenta AS “VIADA BALTIJA” piedāvājuma noraidīšanas iemesls: 

 

Veicot pretendenta AS “VIADA BALTIJA” kvalifikācijas atbilstības pārbaudi iepirkuma 

2.daļā, tika konstatēts, ka Pretendents ir sniedzis informāciju par pretendenta pieredzi, 

apliecinot atbilstību Nolikuma 15.3.1.apakšpunkta prasībām ar 2 līgumiem. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu, pasūtītājs atlasa kandidātus un 

pretendentus saskaņā ar šā likuma [..] noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda 

piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izvēlas 

piedāvājumu vai piedāvājumus saskaņā ar noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

Saskaņā ar Nolikuma  15.3.1. apakšpunkta prasībām, pretendentam tika izvirzīta prasība 

pēc sekojošas pieredzes: 

Par atbilstošu prasībām (Nolikuma 15.3.1.punkts) tiks atzīta sekojoša pieredze:  

 Izpildīti vismaz 2 (divi) līgumi, kuru ietvaros tika veikta degvielas pārdošana, kur līguma 

summa bija vismaz 4 000.00 euro apmērā. 

Komisijas ieskatā, iepirkuma nolikums ir interpretējams tādejādi, ka pretendentam uz 

piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt izpildītiem vismaz diviem līgumiem. No pretendenta 

iesniegtajām pasūtītāju atsauksmēm izriet, ka ar abiem pasūtītājiem pretendentam ir spēkā 

esošie līgumi (uz atsauksmes sagatavošanas brīdi 2018.gada 1.oktobri), turklāt atsauksmēs nav 

atspoguļoti ne līguma termiņi, nedz arī līgumcenas, kas ļautu komisijai pārliecināties par 

atbilstību Nolikuma prasībām. Vēl jo vairāk, ir konstatējamas neprecizitātes/nesakritības starp 

atsauksmēs norādītajiem datumiem un pretendenta pieredzes apliecinājuma veidlapā 

norādītajiem līguma izpildes termiņiem.  

Saskaņā ar Nolikuma 25.2. apakšpunktu, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja: 

1) Pretendents neatbilst nolikuma noteiktajām kvalifikācijas prasībām; 

2) Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu 

informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas 

laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. 

Komisijas ieskatā, informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas 

laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, tādējādi pārkāpjot 

vienlīdzības principu attiecībā  pret citiem pretendentiem. 

 Pamatojoties uz konstatēto, Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu noraidīt pretendenta AS 

“VIADA BALTIJA” piedāvājumu iepirkuma 2.daļā. 

7. Visu pretendentu piedāvātās līgumcenas: 

 

8. Par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības:  
 

Ņemot vērā piedāvājuma izvēles kritēriju, pretendentam SIA "PASSIM" tika piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības iepirkuma 1.daļā, jo tā piedāvājums ir atbilstošs nolikuma prasībām un ir ar 

viszemāko cenu. 

Nr. Pretendents Piedāvātā kopējā līgumcena (bez PVN) 

1.  

SIA "PASSIM" 

 

Iepirkuma 1.daļā -  29 898,00 EUR 

2.  

A/S "VIRŠI-A” 

 

 

Iepirkuma 2.daļā -  3 524,40 EUR 

  3.  AS "VIADA BALTIJA" 

 
Iepirkuma 2.daļā -  3 247,20 EUR 



 

Pretendentam AS “VIRŠI-A”  tika piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 2.daļā, jo tā 

piedāvājums ir atbilstošs nolikuma prasībām un ir ar viszemāko cenu, jo pretendents, kurš 

sākotnēji tika atzīts par pretendentu ar viszemāko cenu,  tika noraidīts (skat. 6.punktu). 

9. Lēmuma pieņemšanas datums: 07.06.2019. 

10. Termiņš, kādā pretendents var iesniegt Administratīvā rajona tiesā pieteikumu 

par iepirkuma procedūras pārkāpumiem: mēneša laikā no lēmuma saņemšanas 

dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 
 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                 V.Vaļdens 
 

 
 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


