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Atklāta konkursa „Par autotransporta degvielas iegādi”
NOLIKUMS
1.

Vispārīgā informācija

1.1.

Atklāta konkursa Nolikums sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Publisko
iepirkumu likums”, Ministra kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.519 „Noteikumi par
publisko iepirkumu līgumcenu robežām” un saistošo normatīvo aktu prasībām.

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs - PSIAGK 2011/1K
1.3. CPV kods 09000000-3 „Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti”
1.4. Iepirkuma priekšmets – 41000 litri dīzeļdegvielas (ziemas un vasaras) un 6000 litri benzīna
(E95) iegāde uzņēmuma autoparka vajadzībām.
1.5.

Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss”
Vidzemes šoseja 1, Garkalne, Garkalnes novads, LV- 2137
Reģ.nr. 40003708356
A/S „SEB”, UNLALV2X
Konts LV17UNLA0050005043478

1.6.

Paredzamais līguma izpildes laiks – 12 mēneši (līdz 2012. gada 1.jūnijam).

1.7.

Paredzamā līguma izpildes vieta – pretendenta īpašumā, valdījumā vai lietošanā esoša
degvielas uzpildes stacija Latvijas un ES valstu teritorijā. Vismaz vienai degvielas uzpildes
stacijai ir jāatrodas Garkalnes novadā.

1.8.

Piedāvājuma iesniegšanas laiks - piedāvājumi var tikt iesniegti, lai pasūtītājs piedāvājumu
saņemtu ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.jūnijam plkst. 10:00.

1.9.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta:
Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss”
Vidzemes šoseja 1, Garkalnē,
Garkalnes novads, LV- 2137
P.
O.
T.
C.
P.

10:00-13:00; 14:00-17:00
10:00-13:00; 14:00-16:00
10:00-13:00; 14:00-16:00
10:00-13:00; 14:00-16:00
10:00-13:00

1.10. Iepirkuma procedūras atbildīgās kontaktpersonas:
1.10.1. Harijs Lieljuris, valdes loceklis, 67998645, h.lieljuris@inbox.lv
1.10.2. Santa Laizāne, projektu vadītāja, tālrunis: 67998645, fakss: 67998325, e-pasts
santa.laizane@garkalnesks.lv
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1.11. Piedāvājumu atvēršana - piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 1. jūnijā plkst. 10:00,
Pašvaldības SIA “Garkalnes Komunālserviss” telpās, Vidzemes šoseja 1, Garkalnē.
Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, ierašanos
iepriekš saskaņojot telefoniski.
1.12. Piedāvājumu noformēšana:
1.12.1. Piedāvājums jānoformē atbilstoši 28.09.2010. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.916
„Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.12.2. Piedāvājuma vienam oriģinālam jābūt ar numurētām lapām, caursietam, apzīmogotam,
ieliktam noslēgtā, aizzīmogotā aploksnē ar uzrakstu:
Atklātam konkursam Nr. PSIAGK 2011/1K „Par autotransporta degvielas iegādi”
Atvērt 2011.gada 1.jūnijā plkst. 10:00
pretendenta nosaukums, pretendenta adrese, tālrunis
1.13. Piedāvājuma cena un valūta - piedāvājumam jābūt izteiktam Latvijas latos bez pievienotās
vērtības nodokļa, aizpildot Pielikumā nr.1 pievienoto Finanšu piedāvājumu.
1.14. Piedāvājuma derīguma termiņš - piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.15.

Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts.

1.16. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja pretendenta atlases dokumenti un tehniskā
dokumentācija iesniegti svešvalodā, tiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu
valodā.
1.17. Apmaksas nosacījumi:
1.17.1. degvielas saņemšana notiek ar piegādātāja izsniegtām degvielas kartēm (10 - 15 gab.) ar
iespēju norādīt limitu katrai kartes atsevišķi;
1.17.2. norēķins par degvielu notiek līdz mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam pēc piestādītā
rēķina;
1.17.3. rēķinā ir detalizēti uzrādīts mēneša patēriņš katrai degvielas kartei.
1.18. Degvielai jānorāda cena, kāda tā ir piedāvājuma iesniedzēja degvielas uzpildes stacijā
piedāvājuma iesniegšanas dienā.
1.19. Mainoties degvielas cenai uzpildes stacijās, piedāvātā atlaide ir nemainīga. Atlaide jānorāda
procentos no degvielas cenas.
1.20. Iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.
1.21. Piedāvātajai degvielai ir jāatbilst spēkā esošajām kvalitātes prasībām.
1.22. Informācijas sniegšana - visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu
iesniegšanas kārtību adresējami rakstiski nolikumā minētajai kontaktpersonai Santai Laizānei
līdz 2011.gada 1.jūnijam.
2.
2.1.

Prasības pretendentiem
Visiem pretendentiem jāiesniedz:
2.1.1. Parakstīts pretendenta apliecinājums, ka uz viņu neattiecas „Publisko iepirkumu
likuma” 39.panta 1.daļā minētie apstākļi.
2.1.2. Licences, kas apliecina pretendenta tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbības veidu –
degvielas mazumtirdzniecību, apliecināta kopija.
2.1.3. Apliecinājums par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumentiem,
inventāru, ražošanas iekārtām un telpām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam.
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2.1.4. Oficiālas kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas iestādes izdota
sertifikāta kopija, kas apliecina preces atbilstību noteiktiem standartiem.
2.1.5. Pretendenta degvielas uzpildes staciju (DUS) saraksts un uzpildes staciju (DUS)
izvietojuma karte Latvijas Republikas teritorijā.
2.1.6. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija.
2.1.7. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.
3. Pretendenta tiesības un pienākumi:
3.1.
Pretendenta tiesības:
3.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
3.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
3.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
3.1.5. Iesniegt sūdzību par pasūtītāja darbību attiecībā uz atklātā konkursa likumību.
3.2.
Pretendenta pienākumi:
3.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
3.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
3.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
3.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
3.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana.
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc 2011.gada 1.jūnija plkst. 10:00, netiks vērtēti un tiks
atgriezti pretendentam.
3.2.
Iepirkumu komisija:
3.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem
tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikumā norādītajām
prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
3.2.2. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām. Par atbilstošiem tiks
uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām tehniskajās specifikācijās
norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.
3.2.3. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko
cenu.
3.2.4. 3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par
komisijas pieņemto lēmumu.
3.1.

Pašvaldības SIA „Garkalnes Komunālserviss”
Valdes loceklis

2011.gada 19.aprīlī
Garkalnē

H. Lieljuris

Lapa 4 no 4

Pielikums Nr. 1

Finanšu piedāvājums.

Marka
/Specifikācija

Prece

Vasaras
Dīzeļdegviela
Benzīns
KOPĀ

Cena bez
PVN par
Apjoms
visu
(litri)
apjomu
(Ls)
20500

Ziemas

20500

95 E

6000
47000

Piedāvātā
atlaide %
no summas

Piedāvājums
ar atlaidi
bez PVN
par visu
apjomu

Dīzeļdegvielas cena uz __________________ (datums) Ls ____________

Benzīna 95E cena uz _______________ (datums) Ls ____________

Datums:
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaru) paraksts, tā atšifrējums, zīmogs.

