
 
 
 
 
 
 
   

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

ĒRGĻU NOVADS 
ĒRGĻU  NOVADA  PAŠVALDĪBA 

Reģ.Nr.90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads,  
 LV-4840, t./fax. 64871231, e-pasts ergli@ergli.lv 

 
IEPIRKUMA 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. pantu, 
atklātā konkursa  

“Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām”  
 (Identifikācijas Nr. ĒNP 2017/10)  

 
Z I Ņ O J U M S 

Ērgļos, 2017. gada 21. novembrī  
                  

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Ērgļu novada pašvaldība, Nr. 
90002214379 

   Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840  

 Iepirkuma priekšmets: „Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām”  

Iepirkuma priekšmeta daļas: 

1. daļa – Degvielas iegāde uzpildes stacijās; 

2. daļa – Kurināmās degvielas piegāde. 

2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: ĒNP 2017/10 

3.  Iepirkuma procedūras veids - Atklāts konkurss 

4. Paziņojums par līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 10.10.2017. Nolikums 
par atklāto konkursu publicēts mājaslapā www.ergli.lv. 

5. Iepirkuma komisija: izveidota, pamatojoties uz Ērgļu novada domes 2017.gada 
31.jūlija lēmumu par Ērgļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas izveidošanu, protokols 
Nr.4, 15§.  

Iepirkuma komisijas sastāvs: 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:  

  Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors Māris Grīnbergs 

Iepirkuma komisijas locekļi: 

 Ērgļu būvvaldes vadītāja, arhitekte Ināra Ketlere-Krūmiņa 

 Ērgļu novada Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja Elita Ūdre 

 Ērgļu novada domes Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja Agita Opincāne 

      Iepirkuma komisijas sekretāre Ilze Daugiallo 

Tehniskās specifikācijas sagatavotājs: Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektors Māris 
Grīnbergs 

6. Prasības pretendenta dalībai atklātā konkursā: 
- Pretendents ir juridiska vai fiziska persona, kas komercdarbības veikšanai reģistrēts 
atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;  
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- Attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 42. panta 
pirmās daļas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties 
iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. 

- Pretendents (t. sk. apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir 
licence LR noteiktajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt degvielas 
mazumtirdzniecību. 

- Pretendenta nodrošinājums degvielas iegādei stacionārajās uzpildes vietās Ērgļos,  
Rīgā un citās vietās visas diennakts laikā septiņas dienas nedēļā.  

- Pretendenta nodrošinājums kurināmās degvielas piegādei Ērgļu vidusskolai Ērgļos, 
Oškalna ielā 6; Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskolai Sausnējas pagasta Sausnējā, 
„Rītos” un Jumurdas pagasta pārvaldei Ezera ielā 2, Jumurdā, Jumurdas pagastā. 

- Pretendenta nodrošinājums, ka degviela atbilst visiem attiecīgajiem LR esošajiem 
normatīvajiem aktiem un standartiem 

- Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) (2014., 2015.,2016.) kalendāro gadu laikā ir 
pieredze vismaz divu iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu līgumu izpildē. 

- Pretendentam ir jānodrošina, ka iepirkuma procedūrā piedāvātā cena par vienu 
vienību piegādes līguma izpildes laikā nemainīsies.  

- Pretendents nodrošina pasūtītājam iespēju norēķināties par iepirkumu ar pēcapmaksu 
ar bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu) 

7. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ņemot 
vērā zemāko cenu 

8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 31. oktobris plkst. 11:00.  

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Ērgļu novada pašvaldība, Rīgas iela 
10, Ērgļi, LV-4840, 2017. gada 31. oktobris plkst. 11:00. 

10. Saņemtie piedāvājumi, cenas, izvērtēšanas kopsavilkums 

I. daļa - Degvielas iegāde uzpildes stacijās  

 
Pretendenta 
nosaukums 

Spēkā esošas 
licences 
kopija 

Informācija 
par 
iepriekšējo 
trīs gadu 
laikā snieg-
tajiem 
pakalpojumie
m, 
atsauksmes 

Iespēja 
uzpildīties 
visas 
diennakts 
laikā 
Ērgļos, 
Rīgā, 
Latvijā 

Atbilstība 
visiem 
attiecīgajie
m LR spēkā 
esošajiem 
normatīvaji
em aktiem 
un 
standartiem 

Iespēja 
norēķināties 
par preci ar 
maksājuma 
kartēm un 
veicot 
bezskaidras 
naudas 
norēķinus  

Degvielas 
marka 

Kopējā 
preces 
piedāvāju
ma 
līgumcen
a EUR 
bez  PVN  

AS 
„VIADA-
Baltija” 

Iesniegta Iesniegta, 
atbilst 

Nodrošina Atbilst Nodrošina 34000 l benzīns, 
62000 l degviela 

82570,00 

 
II. daļa – Kurināmās degvielas piegāde 

 
Pretendents Spēkā esošas 

licences kopija
Informācija 

par iepriekšējo 
trīs gadu 
laikā snieg-
tajiem 
pakalpojumie
m, atsauksmes 

Piegāde 
Ērgļos, 
Sausnējā un 
Jumurdā darba 
dienā, darba 
laikā 

Atbilstība 
visiem 

attiecīgajiem 
LR spēkā 
esošajiem 

normatīvajie
m aktiem un 
standartiem 

Iespēja 
norēķināties 

par preci 
veicot 

bezskaidras 
naudas 

norēķinus ar 
pēcmaksu 

Kurināmā 
degviela  
62000 l 

Kopējā 
preces 

piedāvājuma 
līgumcena 
EUR bez 

PVN 

SIA “D&P” 
Iesniegta Iesniegta, 

atbilst 
Nodrošina Atbilsts Nodrošina Kurināmā 

degviela 62000 l 
30815,24 
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SIA 
“PIRMAS” 

Iesniegta Iesniegta, 
atbilst 

Nodrošina Atbilst Nodrošina Kurināmā 
degviela 62000 l 

31806,00 

AS „VIRŠI-
A” 

Iesniegta Iesniegta, 
atbilst 

Nodrošina Atbilst Nodrošina Kurināmā 
degviela  62000 l 

32612,00 

 
Izraudzītie pretendenti nav plānojuši nodot apakšuzņēmēju izpildei līguma daļu, kuras 
vērtība sasniedz 10 % vai vairāk. 
Atklātā konkursā „Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām”, 
identifikācijas Nr. ĒNP 2017/10, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: 

- 1. daļā „Degvielas iegāde uzpildes stacijās” - AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 
40103867145, Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, par degvielas iegādi Ērgļu novada 
pašvaldības iestādēm par atbilstošu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko 
piedāvāto līgumcenu par līguma summu EUR 82570,00 (astoņdesmit divi tūkstoši 
pieci simti septiņdesmit eiro) bez PVN. 

- 2. daļā „Kurināmās degvielas piegāde” - SIA “D&P”, reģ. Nr. 
40003752725, Trijādības iela 2A-6, Rīga, LV-1048, par kurināmās degvielas piegādi 
Ērgļu novada pašvaldības iestādēm par atbilstošu saimnieciski izdevīgāko 
piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu par līguma summu EUR 30815,24 
(trīsdesmit tūkstoši astoņi simti piecpadsmit eiro 24 centi) bez PVN 

Uz pretendentiem, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 42.panta 1.daļas izslēgšanas nosacījumi. 

11. Noraidītie iedāvājumi 
Vērtēšanas gaitā neviens piedāvājums netika noraidīts 

12. Pamatojums iepirkuma procedūras nepārtraukšanai, ja piedāvājumu 
iesniedzis tikai viens piegādātājs – saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 
28.februāra noteikumu Nr.107 „iepirkuma procedūru un metu konkursa norises 
kārtība” 19.punktu:  

- atklātā konkursa „Degvielas iegāde Ērgļu novada pašvaldības vajadzībām” 1.daļā 
“Degvielas iegāde uzpildes stacijās” iesniegts viens piedāvājums. Komisija atkārtoti 
izskatīja izvirzīto prasību dalībai konkursā pamatotību un konstatēja, ka tās ir 
objektīvas, samērīgas un nepamatoti neierobežo konkurenci. Prasības ir noteiktas 
samērīgi līguma izpildei, lai nodrošinātu pašvaldības darbības funkcijas divu gadu 
periodā, proti, objektīvi nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei; 

- konkrētajā tirgū darbojas vairāki komersanti, kas atbilst pasūtītāja noteiktajām 
atlases prasībām, taču konkrētajā iepirkuma procedūrā nav iesnieguši piedāvājumus 
nevis atlases prasību, bet citu iemeslu vai apstākļu dēļ;   

- neviens ieinteresētais piegādātājs nav apstrīdējis nolikumā ietvertās atlases prasības. 

Iepirkuma procedūra netika pārtraukta vai izbeigta. 
 
 
Ērgļu novada pašvaldības iepirkuma komisijas priekšsēdētājs     
         _______________ 
          M.Grīnbergs 


