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Iepirkumu procedūras atklāts „Degvielas iegāde Skrundas novada pašvaldības vajadzībām” 

ar identifikācijas Nr. SNP-2013-10 izvērtēšana 
 

Skrundas novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk tekstā - Komisija) slēgtā 
sēdē izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus atklātam konkursam „Degvielas iegāde 
Skrundas novada pašvaldības vajadzībām” atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 
50.panta 1.daļai.  

Komisija pārbauda SIA „LUKoil Baltija R” un SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” 
piedāvājumu noformējuma un sastāva atbilstību nolikuma prasībām, kā arī pretendenta 
atbilstību kvalifikācijas prasībām.  

1. Izskatot pretendenta SIA „LUKoil Baltija R” iesniegto piedāvājumu, Komisija 
konstatē: 

1.1.Pretendenta piedāvājumā pilnvarai Nr.03/456 par dokumentu kopiju atbilstību 
oriģinālam apstiprināšanu Sandrai Zelčānei derīguma termiņš ir 2012.gada 
31.decembris. 2013. gada 5.aprīlī Pretendentam elektroniski uz e-pastu tika 
nosūtīta vēstule Nr.2-4-10.2/36 ar lūgumu iesniegt Komisijai līdz 2013. gada 
3.aprīlim derīgu pilnvaru par dokumentu kopiju atbilstību oriģinālam 
apstiprināšanu Sandrai Zelčānei.  

1.2.Pretendents 2013.gada 8.aprīlī nosūtīja Komisijas kontaktpersonai pilnvaru par 
dokumentu kopiju atbilstību oriģinālam apstiprināšanu Sandrai Zelčānei, kura 
derīga līdz 2013.gada 31.decembrim. Izvērtējot papildu iesniegto informāciju, 
Komisija atzina, ka Pretendents atbilst kvalifikācijas prasībām un turpināja 
iesniegtā piedāvājuma vērtēšanu. 

2. Izskatot Pretendenta SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia” iesniegto piedāvājumu, 
Komisija konstatē, ka Pretendents atbilst dokumentācijas noformēšanas un 
kvalifikācijas prasībām.  

3. Pretendentu dokumentācijas noformēšanas un kvalifikācijas prasībām izvērtēšanas 
rezultāti apkopoti pielikumā Nr.1. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija nolemj:  

4. Slēgt iegādes līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām nolikuma prasībām 
un ir ar viszemāko cenu: 



 

4.1.Degvielas iegāde Skrundas pilsētā vai ne tālāk kā 40 km attālumā no Skrundas- 
SIA „LUKoil Baltija R” ar līgumcenu LVL 5220,00 (pieci tūkstoši četri simti 
piecdesmit pieci lati un 53 santīmi), bez PVN; 

4.2.Degvielas iegāde Rīgā, Liepājā un Ventspilī- SIA „LUKoil Baltija R” ar 
līgumcenu LVL 44 190,00 (pieci tūkstoši četri simti piecdesmit pieci lati un 53 
santīmi), bez PVN. 

5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam nosūtīt Pretendentiem paziņojumu par 
Komisijas pieņemto lēmumu. 

6. Paziņojumu par noslēgto līgumu publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.  
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