
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 

“DEGVIELAS IEGĀDE” 

 (IDENTIFIKĀCIJAS NR. RŪ-2019/23) 

Z I Ņ O J U M S 

Rīgā, 2019.gada 9.maijā 

1. Informācija par Pasūtītāju:  

Pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Rīgas ūdens”, Reģ.Nr.40103023035. 

Adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495. 

2. Iepirkuma līguma priekšmets: degvielas iegāde.  

3. Iepirkuma identifikācijas Nr.: RŪ-2019/23. 

4. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss (saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likumu). 

5. Paziņojums par līgumu publicēts:  

− Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv (turpmāk – EIS) – 08.03.2019.; 

− SIA “Rīgas ūdens” interneta mājas lapā www.rigasudens.lv – 08.03.2019.; 

− iepirkumu portālā www.iepirkumi.lv – 18.10.2018.; 

− Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv – 09.03.2019.; 

− Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī (paziņojums Nr.2019/S 050-116066) – 12.03.2019. 

Periodiskais informatīvais paziņojums nav izmantots. 

6. Iepirkuma komisija izveidota ar SIA “Rīgas ūdens” 12.02.2019. rīkojumu Nr.2.2-5/23. 

Iepirkuma komisijas sastāvs: 

Komisijas priekšsēdētājs: valdes loceklis  V.Aizbalts 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekle: 

       Juridiskā departamenta direktore              I.Jurisone 

Komisijas locekļi:       Automehanizācijas ceha vadītājs  A.Sleja 

   Automehanizācijas ceha vadītāja vietnieks       A.Šarko 

   Finanšu departamenta Finanšu plānošanas un  

                                         kontroles daļas vadītājs               M.Bikovs 

Komisijas sekretāre:   Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste       I.Aprāne 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji: komisijas priekšsēdētājs, komisijas 

priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekļi. 

Pieaicinātie eksperti: nav. 

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: interešu konflikti nav 

konstatēti. 

7. Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības:  

Nosacījumi pretendenta dalībai atklātā konkursā 

1) Par Pretendentu var būt Latvijā vai ārvalstīs reģistrētā kapitālsabiedrība, personālsabiedrība 

vai minēto sabiedrību apvienība (personu grupa). 

2) Uz Pretendentu neattiecas SPSIL 48.panta pirmās daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

Izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti SPSIL 48.panta noteiktajā kārtībā. Nosacījumi dalībai 

iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), 

personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz 

http://www.eis.gov.lv/
http://www.rigasudens.lv/
http://www.iepirkumi.lv/
http://www.iub.gov.lv/
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personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība),  un  personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 

kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras  dokumentos  noteiktajām prasībām. Uz 

apakšuzņēmējiem, kuriem Pretendents Līguma izpildē plāno nodot vismaz 10% (desmit 

procentus) no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmi SPSIL 48.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 

5., 6., 7., vai 8.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.   

3) Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  

(turpmāk – Sankciju likums) 11.1panta pirmās daļas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 

Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai 

juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienība),  apakšuzņēmējiem, kuriem Pretendents Līguma 

izpildē plāno nodot vismaz 10% (desmit procentus) no kopējās līguma vērtības, un citām 

personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

iepirkuma procedūras  dokumentos  noteiktajām prasībām.  

4) Ja par atklāta konkursa uzvarētāju tiks atzīta personu grupa, tai 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas jāizveido personālsabiedrība un jāreģistrējas 

likumā paredzētajā kārtībā. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

1) Pretendenta vidējais neto apgrozījums Degvielas mazumtirdzniecībā pēdējo 3 (trīs) gadu 

laikā (skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas) sasniedz vismaz EUR 3 340 000 (trīs 

miljoni trīs simti četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi). Ja Pretendents  darbojas mazāku 

laika periodu, minētais gada neto apgrozījums jāsasniedz nostrādātajā laika periodā.  

Minētā prasība attiecas uz Pretendentu (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), uz 

personālsabiedrības biedriem kopā un personu apvienības dalībniekiem kopā. 

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām  

1) Pretendents ir licencēts naftas produktu mazumtirdzniecības veikšanai. 

2) Pretendents var nodrošināt Degvielas pārdošanu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.  

5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – piedāvājums, kuram 

aprēķina rezultātā saskaņā ar zemāk norādīto (atklāta konkursa nolikuma 7.3.5.punktā norādīto) 

formulu būs vismazākā skaitliskā vērtība A.  

A=B+C+D+E, kur 

B – Benzīna iegādes izmaksas  

Benzīna iegādes izmaksas tiks aprēķinātas, Pretendenta finanšu piedāvājumā norādīto 

vidējo cenu par 1 litru benzīna (pārskata periodā – par 30 kalendārajām dienām līdz 

atklātā konkursa izsludināšanas datumam), kurai piemērota Pretendenta finanšu 

piedāvājumā norādītā atlaide, reizinot ar Nolikuma 2.1.3.1.punktā norādīto benzīna 

apjomu (200 000 litri); 

C – Dīzeļdegvielas iegādes izmaksas 

Dīzeļdegvielas iegādes izmaksas tiks aprēķinātas, Pretendenta finanšu piedāvājumā 

norādīto vidējo cenu par 1 litru dīzeļdegvielas (pārskata periodā – par 30 kalendārajām 

dienām līdz atklātā konkursa izsludināšanas datumam), kurai piemērota Pretendenta 

finanšu piedāvājumā norādītā atlaide, reizinot ar Nolikuma 2.1.3.2.punktā norādīto 

dīzeļdegvielas apjomu (1 500 000 litri); 

 

D – Pasūtītāja izmaksas par DUS/ADUS attālumu no objekta Rīgā, Ilzenes ielā 1D 
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D tiks aprēķināts pēc formulas:  

D = (Z x K x 364 x 0,1066) + (Y x K x 5228 x 0,3861), kur 

• Z ir  Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā vidējā cena par 1 litru benzīna 

(pārskata periodā – par 30 kalendārajām dienām līdz atklātā konkursa 

izsludināšanas datumam), kurai piemērota Pretendenta finanšu piedāvājumā 

norādītā atlaide; 

• 364 ir benzīna uzpilžu reižu skaits 36 mēnešu periodā; 

• 0,1066 ir vidējais svērtais benzīna patēriņš litros uz 1 km; 

• Y ir  Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā vidējā cena par 1 litru 

dīzeļdegvielas (pārskata periodā – par 30 kalendārajām dienām līdz atklātā 

konkursa izsludināšanas datumam), kurai piemērota Pretendenta finanšu 

piedāvājumā norādītā atlaide; 

• 5228  ir dīzeļdegvielas uzpilžu reižu skaits 36 mēnešu periodā; 

• 0,3861 ir vidējais svērtais dīzeļdegvielas patēriņš litros uz 1 km; 

• K ir ceļa garums no objekta Rīgā, Ilzenes ielā 1D līdz Pretendenta DUS/ADUS un no 

Pretendenta DUS/ADUS līdz objektam Rīgā, Ilzenes ielā 1D. 

E – Pasūtītāja izmaksas par DUS/ADUS attālumu no objekta Rīgā, Bauskas ielā 209 

(iebrauktuve no Ziepniekkalna ielas puses) 

E tiks aprēķināts pēc formulas:  

E = (Z x K1 x 1594 x 0,0955) + (Y x K1 x 7255 x 0,3325), kur 

• Z ir  Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā vidējā cena par 1 litru benzīna 

(pārskata periodā – par 30 kalendārajām dienām līdz atklātā konkursa 

izsludināšanas datumam), kurai piemērota Pretendenta finanšu piedāvājumā 

norādītā atlaide; 

• 1594 ir benzīna uzpilžu reižu skaits 36 mēnešu periodā; 

• 0,0955 ir vidējais svērtais benzīna patēriņš litros uz 1 km; 

• Y ir  Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā vidējā cena par 1 litru 

dīzeļdegvielas (pārskata periodā – par 30 kalendārajām dienām līdz atklātā 

konkursa izsludināšanas datumam), kurai piemērota Pretendenta finanšu 

piedāvājumā norādītā atlaide; 

• 7255  ir dīzeļdegvielas uzpilžu reižu skaits 36 mēnešu periodā; 

• 0,3325 ir vidējais svērtais dīzeļdegvielas patēriņš litros uz 1 km; 

• K1 ir ceļa garums no objekta Rīgā, Bauskas ielā 209 (iebrauktuve no Ziepniekkalna 

ielas puses) līdz Pretendenta DUS/ADUS un no Pretendenta DUS/ADUS līdz 

objektam Rīgā, Bauskas ielā 209 (iebrauktuve no Ziepniekkalna ielas puses). 

6. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 23.04.2019. plkst.11:00 (saskaņā ar atklāta konkursa 

nolikuma grozījumiem Nr.1). 

Pamatojums piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsinājumam: Ministru kabineta noteikumu 

Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises 

kārtība” 3.punktā minētais piedāvājumu iesniegšanas termiņš samazināts, jo tika paredzēta 

elektroniska piedāvājumu iesniegšana. 

7. Piedāvājuma derīguma termiņš: 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. 

8. Piedāvājuma nodrošinājums: nav paredzēts. 
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9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks: SIA „Rīgas ūdens”, Rīga, Zigfrīda Annas   

Meierovica bulvāris 1, 3.korp., Lielā zāle, Elektronisko iepirkumu sistēmas e–konkursu 

apakšsistēmā, 23.04.2019. plkst.11:00. 

10. Saņemtie piedāvājumi: 

Nr. 
Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs 

Piedāvājuma 

iesniegšanas datums un 

laiks 

Skaitliskā 

vērtība A 

1. SIA “Circle K Latvia”, reģ.Nr.40003064094 18.04.2019 plkst. 10:28 1 533 187,341 

2. 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NESTE 

LATVIJA”, reģ.Nr.40003132723 

22.04.2019 plkst. 09:50 1 498 104,752  

3. AS “VIADA Baltija”, reģ.Nr.40103867145 17.04.2019 plkst. 10:32 1 499 999,713  
1 saskaņā ar iepirkuma komisijas veiktajiem aprēķiniem, aritmētisko kļūdu labojumiem un attālumu mērījumiem. 

Pretendenta piedāvājumā norādītā vērtība ir 1 727 898,00. 
2 saskaņā ar iepirkuma komisijas veiktajiem aprēķiniem un aritmētisko kļūdu labojumiem. Pretendenta 

piedāvājumā norādītā vērtība ir 1 447 774,81. 
3 saskaņā ar iepirkuma komisijas veiktajiem aprēķiniem un attālumu mērījumiem. Pretendenta piedāvājumā 

norādītā vērtība ir 11,60. 

11. Piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums: 

Piedāvājuma vērtēšanas sadaļa 

Pretendenta un tā piedāvājuma atbilstība 

atklāta konkursa nolikuma prasībām 

SIA “Circle K 

Latvia” 

Sabiedrība ar 

ierobežotu 

atbildību 

“NESTE 

LATVIJA” 

AS 

“VIADA 

Baltija” 

Piedāvājuma noformējuma atbilstība 

atklāta konkursa nolikuma 4.sadaļas 

prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendentu atlases prasību atbilstība 

atklāta konkursa nolikuma 5.sadaļas 

prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendenta atlases dokumentu atbilstība 

atklāta konkursa nolikuma 6.1.sadaļas 

prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendenta tehniskā piedāvājuma 

atbilstība atklāta konkursa nolikuma 

6.2.sadaļas prasībām 

Atbilst Atbilst Atbilst 

Pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstība 

atklāta konkursa nolikuma 6.3.punkta 

prasībai 

Atbilst Atbilst Atbilst 

12. Pretendenti, kuri un/vai kuru piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikumā 

izvirzītajām prasībām: nav – visi pretendenti un to piedāvājumi atbilst atklāta konkursa 

nolikumā noteiktajām prasībām. 

13. Pretendents, ar kuru tiks slēgts līgums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NESTE LATVIJA”, 

reģ.Nr.40003132723, maksimāli iespējamā līgumcena – 2 000 000,00 EUR (bez PVN). 



5 

 

Pamatojums piedāvājuma izvēlei – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar 

atklāta konkursa nolikuma 2.4.1. un 7.3.6.punktā noteikto kritēriju – atklāta konkursa nolikuma 

prasībām atbilstošs piedāvājums, kuram aprēķina rezultātā saskaņā ar atklāta konkursa 

nolikuma 7.3.5.punktā norādīto formulu ir vismazākā skaitliskā vērtība A. 

14. Informācija par līguma daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem: sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NESTE LATVIJA”, 

reģ.Nr.40003132723, neparedz apakšuzņēmēju piesaisti. 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   V.Aizbalts 

 

Ziņojuma sagatavotāja, 

Iepirkuma komisijas sekretāre (personiskais paraksts)   I.Aprāne 


