
 

 

 
 

 

Pašvaldības iepirkums 

(Atklāts konkurss) 

“Degvielas piegāde”. 
 

 Z I Ņ O J U M S  Nr. 17 
 
Ilūkstē, 2017. gada  1.decembrī 
      

1. Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782, Brīvības iela 7, 
Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr.654 47850; fakss 654 62245, e-pasts: 
dome@ilukste.lv          
  

2.  Iepirkuma identifik ācijas numurs: “INP 2017/17” 
 
3.Līguma “Degvielas piegāde”  
(CPV kods – 09100000-0). 
 
4. Publicēts: paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā internetā 09.11.2017. un 

Ilūkstes novada pašvaldības mājas lapā www.ilukste.lv 

5. Iepirkuma komisijas 
                                   - pamatojums: 24.10.2017. rīkojums Nr. 4.1/63 
komisijas sastāvs:   

- komisijas priekšsēdētājs izpilddirektora p.i. Reinis Līcis 
- komisijas locekļi: 
- vecākā finansiste Ruta Buldure 
- juriste Velga Glovecka 
- iepirkumu speciāliste Andžela Gičevska- Studāne 
- Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja Benita Štrausa 
- Dvietes pagasta pārvaldes pārzine Iveta Plone 
- Eglaines pagasta un Šēderes pagasta pārvaldes vadītāja Marta Petrova 
- Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzine Ludmila Riekstiņa 
- Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vadītāja Sofija Glūmāne 
- Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktore Ērika 

Šaršune 
Iepirkumu komisijas sekretāre Ināra Deine 
 
Sēdē nepiedalās: Marta Petrova (30.11.2017. sēdes protokols Nr.2, 01.12.2017. sēdes 
protokols Nr. 3) 
 

6.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.11.2017. līdz plkst.11:00. 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
IL ŪKSTES NOVADA PAŠVALD ĪBA 

Reģistrācijas Nr.90000078782,  Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447    
Tālr. 65447850,  fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv 



7. Piedāvājumu skaits: četri  

N.p.k. Pretendents L īgumcena EUR  
bez PVN 

1. 
SIA “Latvijas nacion ālā naftas kompānija”,  
Reģ. Nr. 40003497879, juridiskā adrese: Jelgavas iela 2a, 
Daugavpils, LV- 5420 

3.daļa – 5449,80 
4.daļa – 9345,80 
5.daļa – 758,40 

6.daļa – 14721,60 
9.daļa - 2185,00 

2. 
AS “VIADA Baltija” ,  reģ. Nr. 40103867145, juridiskā 
adrese Al īses iela 3, Rīga, LV-1046 

1.daļa – 15642,55 
 

3. 
SIA “ Siliņi”,  reģ. Nr. 45404002459, juridiskā adrese: 
Kalēju 1, Asares pagasts, Aknīstes novads,  LV - 5210 2.daļa- 11809,50 

4. 
K/S “Tehniskais centrs”, reģ. Nr. 41503007891, juridiskā 

adrese: “Teikas-2”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, 
LV-5439 

7.daļa – 15208,50 
8.daļa – 4327,40 

 
8. Vērt ēšanas kritēriji: pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, par konkursa 
uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kurš ir iesniedzis  nolikuma prasībām atbilstošu 
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vēra cenu. 
 
9. Piedāvājumu atbilst ība Nolikuma prasībām: 

Iepirkuma komisija, izskatot un izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus 
konstatēja, ka SIA “Latvijas nacion ālā naftas kompānija”, SIA “Sili ņi”, AS “VIADA 
Baltija” un KS “Tehniskais centrs” iesniegtie piedāvājumi atbilst nolikuma un tā 
pielikumu izvirzītajām prasībām. 

 
9.1. Izskatot un izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, komisija nosaka 

pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma prasībām saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, 
ņemot vērā zemāko cenu attiecīgajā iepirkuma daļā un kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības:  
 

N.p.k. Pretendents 
Piedāvātā cena EUR  

bez PVN 
 

1. 
SIA “Latvijas nacion ālā naftas kompānija”,  
Reģ. Nr. 40003497879, juridiskā adrese: Jelgavas iela 
2a, Daugavpils, LV- 5420 

3.daļa – 5449,80 
4.daļa – 9345,80 
5.daļa – 758,40 

6.daļa – 14721,60 
9.daļa - 2185,00 

2. 
AS “VIADA Baltija” ,  reģ. Nr. 40103867145, juridiskā 
adrese Al īses iela 3, Rīga, LV-1046 

1.daļa – 15642,55 
 

3. 
SIA “ Siliņi”,  reģ. Nr. 45404002459, juridiskā adrese: 
Kalēju 1, Asares pagasts, Aknīstes novads,  LV - 5210 2.daļa- 11809,50 

4. 
K/S “Tehniskais centrs”, reģ. Nr. 41503007891, 

juridiskā adrese: “Teikas-2”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes 
novads, LV-5439 

7.daļa – 15208,50 
8.daļa – 4327,40 

 
9.2. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 42. panta pirmo daļu un nolikuma 5.4 

punktā noteikto kārtību, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, veica pārbaudi attiecībā uz pretendentiem SIA “Latvijas 
nacionālā naftas kompānija”, AS “VIADA Baltija” , reģ. Nr. 40103867145, SIA “Sili ņi”,  



reģ. Nr. 45404002459 un  K/S “Tehniskais centrs”, reģ. Nr. 41503007891, lai pārliecinātos 
par pretendentu, ka uz viņu neattiecas nolikumā norādītie pretendenta izslēgšanas 
nosacījumi. 

Pārbaudot informāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un informācijas sistēmā 
EIS Iepirkuma komisija konstatē: 

9.2.1.  Pretendentam SIA “Latvijas nacion ālā naftas kompānija”, reģ. Nr. 
40003497878, nav pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta 
vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju 
vai bankrotu. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (2017.gada 30.novembrī) vai 
dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību  piešķiršanu 
(2017.gada 1.decembrī) pretendentam SIA “Latvijas nacion ālā naftas kompānija”  nav 
nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 
kopsummā pārsniedz 150 euro. (EIS 01.12.2017. e-izziņas Nr. 0055-01-12-17; Nr. 0056-01-
12-17). 

9.2.2. Pretendentam AS “VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145 nav pasludināts 
maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta 
tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (30.11.2017) vai dienā , kad 
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību  piešķiršanu (2017.gada 
1.decembrī) pretendentam AS “VIADA Baltija”  nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. . (EIS 
01.12.2017. e-izziņas Nr. 0055-01-12-17; Nr. 0056-01-12-17). 

9.2.3. Pretendentam SIA “Sili ņi”, reģ. Nr. 45404002459 nav pasludināts 
maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta 
tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (30.11.2017) vai dienā , kad 
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību  piešķiršanu (2017.gada 
1.decembrī) pretendentam SIA “Sili ņi”  nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. . (EIS 
01.12.2017. e-izziņas Nr. 0055-01-12-17; Nr. 0056-01-12-17). 

9.2.4. Pretendentam K/S “Tehniskais centrs”, reģ. Nr. 41503007891 nav 
pasludināts maksātnespējas process, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un 
nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (30.11.2017) vai dienā , kad 
pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību  piešķiršanu (2017.gada 
1.decembrī) pretendentam K/S “Tehniskais centrs” nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. . (EIS 
01.12.2017. e-izziņas Nr. 0055-01-12-17; Nr. 0056-01-12-17). 

 
Izskatot un izvērt ējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, iepirkuma komisija 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu un nolikuma 6.1.punktu, 
vienbalsīgi nolēma: 

 
Atzīt SIA “Latvijas nacionālā naftas kompānija”, AS “VIADA Baltija”, SIA “Sili ņi”, 
un K/S “Tehniskais centrs” par atklātā konkursa “Degvielas piegāde” uzvarētājiem, jo ir 
iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus saimnieciski visizdevīgākos piedāvājumus, ņemot 
vērā zemāko cenu : 

N.p.k. Pretendents 
L īgumcena EUR  

bez PVN 

1. SIA “Latvijas nacion ālā naftas kompānija”,  
Reģ. Nr. 40003497879, juridiskā adrese: Jelgavas iela 2a, 

3.daļa – 5449,80 
4.daļa – 9345,80 



Daugavpils, LV- 5420 5.daļa – 758,40 
6.daļa – 14721,60 
9.daļa - 2185,00 

2. 
AS “VIADA Baltija” ,  reģ. Nr. 40103867145, juridiskā adrese 
Al īses iela 3, Rīga, LV-1046 

1.daļa – 15642,55 
 

3. 
SIA “ Siliņi”,  reģ. Nr. 45404002459, juridiskā adrese: Kalēju 

1, Asares pagasts, Aknīstes novads,  LV - 5210 2.daļa- 11809,50 

4. 
K/S “Tehniskais centrs”, reģ. Nr. 41503007891, juridiskā 
adrese: “Teikas-2”, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-

5439 

7.daļa – 15208,50 
8.daļa – 4327,40 

 
10. Lēmuma pieņemšanas datums: 01.12.2017. 
 
11. Inform ācija par uzvarētāju: 

 
Daļa Nr. 1. „Degvielas piegāde Ilūkstes novada pašvaldības vajadzībām”. 

Saņemto piedāvājumu skaits: viens 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

AS “VIADA Baltija” 
 reģ. Nr. 40103867145 

 
Al īses iela 3, Rīga, LV-1046 

15642,55 

 
Daļa Nr.2. „Degvielas piegāde Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes 

vajadzībām”. 
Saņemto piedāvājumu skaits: viens 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

SIA “Sili ņi”,  reģ. Nr. 
45404002459 

 
Kalēju 1, Asares pagasts, Aknīstes 

novads,  LV - 5210 
11809,50 

 
Daļa Nr. 3.  „Degvielas piegāde Pilskalnes pagasta vajadzībām”.  

Saņemto piedāvājumu skaits: viens 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

SIA “Latvijas nacion ālā 
naftas kompānija” 

 
Jelgavas iela 2a, Daugavpils,    

LV- 5404 
5449,80 

 
Daļa Nr. 4 „Degvielas piegāde Eglaines pagasta  pārvaldes vajadzībām”. 

Saņemto piedāvājumu skaits: viens 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

SIA “Latvijas nacion ālā 
naftas kompānija” 

 
Jelgavas iela 2a, Daugavpils,    

LV- 5420 
9345,80 

 



Daļa Nr.5   „Degvielas piegāde Šēderes pagasta pārvaldes vajadzībām”. 
Saņemto piedāvājumu skaits: viens 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

SIA “Latvijas nacion ālā 
naftas kompānija” 

 
Jelgavas iela 2a, Daugavpils,    

LV- 5420 
758,40 

 
Daļa Nr.6  „Degvielas piegāde Dvietes pagasta pārvaldes vajadzībām”. 

Saņemto piedāvājumu skaits: viens 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

SIA “Latvijas nacion ālā 
naftas kompānija” 

 
Jelgavas iela 2a, Daugavpils,    

LV- 5420 
14721,60 

 
Daļa Nr.7  „ Degvielas piegāde Bebrenes pagasta pārvaldes vajadzībām” . 

Saņemto piedāvājumu skaits: viens 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

K/S “Tehniskais centrs”, 
reģ. Nr. 41503007891 

 “Teikas-2”, Bebrenes pagasts, 
Ilūkstes novads, LV-5439 

15208,50 

 
Daļa Nr.8 “Degvielas piegāde Bebrenes vispārizgl ītojošās un profesionālās 

vidusskolas vajadzībām” 
Saņemto piedāvājumu skaits: viens 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

K/S “Tehniskais centrs”, 
reģ. Nr. 41503007891 

 “Teikas-2”, Bebrenes pagasts, 
Ilūkstes novads, LV-5439 

4327,40 

 
Daļa Nr.9 „Degvielas piegāde Ilūkstes novada pašvaldības komunālajai 

saimniecībai” . 
Saņemto piedāvājumu skaits: viens 

Nosaukums Juridiskā adrese 
Līgumcena EUR 

(bez PVN) 

SIA “Latvijas nacion ālā 
naftas kompānija” 

 
Jelgavas iela 2a, Daugavpils,    

LV- 5420 
1957,50 

 
 
 
 
 
 
 



12. Pamatojums Iepirkumā izvirzīto atlases prasību objektivit ātei: 

Atklāta konkursa nolikumā ietvertās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un 
samērīgas, ir izvirzītas obligātas prasības, kas attiecas uz pretendenta tiesībām un spējām 
veikt līguma izpildi.  

Iepirkuma procedūras laikā netika izteikti nekādi iebildumi par atklāta konkursa 
nolikumā ietvertajām pretendentu atlases prasībām vai citiem nolikuma nosacījumiem. 
Konkursa Nolikumā netiek izvirzīti speciāli noteikumi, kas ierobežotu iespējamo 
piegādātāju loku.  

Pasūtītājs nekādā veidā nevar ietekmēt ieinteresēto pretendentu vēlmi iesniegt vai nē 
piedāvājumu atklātā konkursā. 
 
  
Komisijas priekšsēdētājs:               R.Līcis 
 
Komisijas locekļi:           R.Buldure 
 

A.Gičevska-Studāne 
 

B.Štrausa 
 

I.Plone 
 

L.Riekstiņa 
 

S.Glūmāne 
 

Ē.Šaršune 
 

Protokoliste                           I.Deine 
 
 
 
 


