
Atvasināta publiska persona 
Agroresursu un ekonomikas institūts  

Reģ. Nr. 90002137506 
Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV – 4126 

 

Atklāts konkurss 

 

 DEGVIELAS IEGĀDE 
   

Iepirkuma identifikācijas numurs – AREI 2019/11 

 

Z I Ņ O J U M S 

 

Rīgā,         2019.gada 18. jūnijā 

 

1. Pasūtītāja 

nosaukums, 

adrese, nodokļu 

maksātāja 

reģistrācijas 

numurs 

Agroresursu un ekonomikas institūts 

reģ. Nr. 90002137506 
Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads, LV - 4126 

2. Iepirkuma 

identifikācijas 

numurs 

AREI  2019/11 

3. Iepirkuma 

procedūras veids 

Atklāts konkurss (Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 

1.punkts 

4. Iepirkuma 

priekšmets 

Degvielas iegāde 

5. Iepirkums tiek 

dalīts daļās: 

Jā 

 

 

6. CPV kodi  CPV-24450000-3 

7. Paziņojuma par 

līgumu 

publicēšanas 

datums IUB 

tīmekļvietnē 

 

 13.04.2019 

8. Paziņojuma par 

līgumu 

publicēšanas 

datums Eiropas 

Savienības 

Oficiālajā 

Vēstnesī 

 

 15.04.2019 

9. Iepirkuma 

komisijas sastāvs 

un tās 

izveidošanas 

pamatojums 

2018. gada 4. septembra rīkojumu Nr. R/1.2.-7-83A un 2019. gada 3. 

maija rīkojumu Nr. Nr. R/1.2-7-11A šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja Dace Uzulniece 

Komisijas locekļi: Juris Multiņš, Varis Dedumets, Madara Erdmane, 

Ilze Muceniece, Baiba Palse 

10. Iepirkuma 

dokumentācijas 

Juris Multiņš, Oskars Karps, Artūrs Lozbergs 
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sagatavotājs 

11. Piedāvājumu 

iesniegšanas 

termiņš 

2019. gada 20. maijs plkst.14.00. 

12. Piedāvājuma 

izvēles kritērijs 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma daļā 

 

13. Pretendenti, kuri 

iesnieguši 

piedāvājumus un 

to piedāvātās 

cenas. 

 

Skatīt ziņojuma pielikumā Nr. 1.  

 

 

14. Piedāvājumu 

atvēršanas vieta, 

datums un laiks 

20.05.2019, plkst. 14 00. (Elektronisko iepirkumu sistēma 

www.eis.gov.lv).  

15. Pretendenti, kuri 

tika izslēgti no 

dalības 

iepirkumā. 

1) SIA “Cirkle – K Latvia”, 1., 2., 5. iepirkuma daļā; 

2) SIA “Virši-A” 2. iepirkumu daļā. 

 

 

16. Pamatojums 

lēmumam par 

katru noraidīto 

pretendentu, kā 

arī par katru 

iepirkuma 

procedūras 

dokumentiem 

neatbilstošu 

piedāvājumu 

1) SIA “Cirkle – K Latvia”: 

1., 2., un 5. daļa: Neatbilst, jo nav aizpildīta Nolikuma 2. Pielikuma  

“Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma veidlapa” 1. un 2. 

Iepirkuma daļai nav aizpildīts 9. punkts un 5.daļā nav aizpildīts 7. 

Punkts. 

 

2) SIA “Virši-A”: 

2. daļa: Neatbilst, tehniskās specifikācijas prasību 10. punktam, jo 

pretendentam nav degvielas uzpildes stacijas Siguldas novadā. 

 

 

  

  
 

15. Pretendents, 

kuram piešķirtas 

līguma slēgšanas 

tiesības un 

piedāvātā cena 

EUR bez PVN. 

1) 1. iepirkuma daļā “Benzīns un dīzeļdegviela Ekonomikas 

pētniecības centram” līguma slēgšanas tiesības uz 36 mēnešiem 

piešķirt SIA “Neste Latvija” ar kopējo līgumcenu līdz EUR 24 830.00 

bez PVN; 

2) 2. iepirkuma daļā “Benzīns un dīzeļdegviela Priekuļu pētniecības 

centram” līguma slēgšanas tiesības uz 36 mēnešiem piešķirt SIA 

“Neste Latvija” ar kopējo līgumcenu līdz EUR 34 945.50 bez PVN 

3) 3. iepirkuma daļā “Iezīmētā (marķētā) dīzeļdegviela ar samazināto 

akcīzes nodokļa likmi lauksaimniecības zemes apstrādei Priekuļu 

pētniecības centram” līguma slēgšanas tiesības uz 36 mēnešiem 

http://www.eis.gov.lv/
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piešķirt SIA “Virši-A” ar kopējo līgumcenu līdz EUR 64 237.50 bez 

PVN; 

4) 4. iepirkuma daļā “Iezīmētā (marķētā) dīzeļdegviela siltuma 

enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) 

tehnoloģiskajā procesā Priekuļu pētniecības centram” līguma 

slēgšanas tiesības uz 36 mēnešiem piešķirt SIA “Virši-A” ar kopējo 

līgumcenu līdz EUR 9 666.00 bez PVN; 

5) 5. iepirkuma daļā “Benzīns un dīzeļdegviela Stendes pētniecības 

centram” līguma slēgšanas tiesības uz 36 mēnešiem piešķirt SIA 

“Lateva” ar kopējo līgumcenu līdz EUR 49 926.15 bez PVN; 

6) 6. iepirkuma daļā “Iezīmētā (marķētā) dīzeļdegviela ar samazināto 

akcīzes nodokļa likmi lauksaimniecības zemes apstrādei Stendes 

pētniecības centram” līguma slēgšanas tiesības uz 36 mēnešiem 

piešķirt SIA “Baltimar VT” ar kopējo līgumcenu līdz EUR 40 810.00 

bez PVN; 

7) 7. iepirkuma daļā “Iezīmētā (marķētā) dīzeļdegviela siltuma 

enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) 

tehnoloģiskajā Stendes pētniecības centram” līguma slēgšanas 

tiesības uz 36 mēnešiem piešķirt SIA “Baltimar VT” ar kopējo 

līgumcenu līdz EUR 12 760.00 bez PVN; 

8) 8. iepirkuma daļā “Benzīns un dīzeļdegviela Priekuļu pētniecības 

centram Viļānu daļai” līguma slēgšanas tiesības uz 36 mēnešiem 

piešķirt SIA “VIADA Baltija” ar kopējo līgumcenu līdz EUR 8 590.50 

bez PVN; 

16. Informācija (ja tā 

ir zināma) par to 

līguma vai 

vispārīgās 

vienošanās daļu, 

kuru izraudzītais 

piegādātājs 

plānojis nodot 

apakšuzņēmējiem. 

 Nav attiecināms. 

17. Pretendentu 

vērtējums 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā iepirkuma daļā.  

18. Ja piedāvājumu 

iesniedzis tikai 

viens piegādātājs, 

- pamatojums 

iepirkuma 

procedūras 

 Nav attiecināms 
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nepārtraukšanai 

saskaņā ar  MK 

noteikumu Nr.107 

“Iepirkuma 

procedūru un 

metu konkursu 

norises kārtība” 

19. punktu. 

19.  Lēmuma 

pamatojums, ja 

iepirkuma 

komisija 

pieņēmusi 

lēmumu 

pārtraukt vai 

izbeigt iepirkuma 

procedūru 

Nav attiecināms. 

20. Piedāvājuma 

noraidīšanas 

pamatojums, ja 

iepirkuma 

komisija atzinusi 

piedāvājumu par 

nepamatoti lētu 

Nav attiecināms. 

21.  Iemesli, kuru dēļ 

netiek paredzēta 

elektroniska 

piedāvājumu 

iesniegšana, ja 

pasūtītājam ir 

pienākums 

izmantot 

piedāvājumu 

saņemšanai 

elektroniskās 

informācijas 

sistēmas 

Nav attiecināms. 

22. Konstatētie 

interešu konflikti 

un pasākumi, kas 

veikti to 

novēršanai 

Nav konstatēti. 

 

Komisijas loceklis        Juris Multiņš 
 

 

Komisijas loceklis        Varis Dedumets 
 

  
Komisijas locekle   __________________________________   Madara Erdmane  


