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IEPIRKUMA KOMISIJA
LĒMUMS
Tukumā, 2018. gada 3. aprīlī
1. Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem “Arktiskās marķētās
dīzeļdegvielas piegāde siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā”, (iepirkuma
identifikācijas Nr. TND – 2018/6), (turpmāk – Iepirkums).
2. Saņemtie piedāvājumi
Iesniegšanas
Piedāvātā līgumcena,
Nr.p.k. Pretendents
EUR bez PVN
Datums
Laiks Reģ. Nr.
SIA “GOTIKA AUTO” 02.03.2018. 9:13
1266
12 375,00
1.
SIA
“RDZ
Energy”
02.03.2018.
13.41
1285
12 725,00
2.
SIA “NAFTA LV”
05.03.2018. 10.14
1305
13 625,00
3.
SIA “BALTIMAR VT” 05.03.2018. 10.24
1307
14 775,00
4.
3. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena
Nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam SIA “RDZ Energy” par arktiskās
marķētās dīzeļdegvielas piegādi siltumenerģijas ieguvei apkurē Melnezera ielā 1, Tukumā, par
kopējo līgumcenu – EUR 12 725,00 bez PVN.
4. Pamatojums lēmumam par pretendentu, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu
SIA “RDZ Energy” piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām atlases, tehniskās un
finanšu piedāvājuma prasībām un tā piedāvājums tika atzīts par saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, ņemot vērā kritēriju – piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN,
un uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā
noteiktie pretendenta izslēgšanas noteikumi.
5. Pamatojums lēmumam par noraidītajiem pretendentiem
Pirmreizēji noteiktajam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, t. i.
SIA “GOTIKA AUTO” piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā (05.03.2018.) un lēmuma par
iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā (26.03.2018.) bija VID
administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniedza 150 EUR un uz pretendentu bija attiecināms
atklāta konkursa nolikuma 7.1.2. apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 2.
punkts) minētais izslēgšanas nosacījums.
6. Lēmuma pārsūdzēšana
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešo daļu lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā darbību.
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