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LATVIJAS REPUBLIKA 

AKNĪSTES NOVADS 
 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, tālrunis, fakss 65237751, e-pasts akniste@akniste.lv 

Aknīstē 

 

 

2016.gada 03.oktobrī 

ZIŅOJUMS 

Par iepirkumu 

„Degvielas iegāde Aknīstes novada pašvaldības vajadzībām” 

 

1. Pasūtītājs  

Pasūtītāja nosaukums Aknīstes novada pašvaldība  

Adrese Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 

Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000026441 

Bankas nosaukums SEB banka 

Konta Nr. bankā LV82UNLA0009012130037 

Kontaktpersona Lāsma Prande 

Tālruņa Nr. 65237762 

Mob.tālr. 26386407 

Faksa Nr. 65237751 

e-pasta adrese lasma.prande@inbox.lv 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs ANP 2016/14 

3. Iepirkuma procedūras veids- atklāts konkurss. 

4. Iepirkuma priekšmets- Degvielas iegāde Aknīstes novada pašvaldības  vajadzībām 

5. Paziņojums par līgumu Iepirkumu uzraudzības mājaslapā internetā publicēts 

2016.gada 16.augustā. 

 

6. Grozījumi nav veikti. 

 

7. Iepirkuma komisijas sastāvs: priekšsēdētāja – L.Prande, locekļi- I.Cālīte, L.Valaine, 

I.Kancāne, R.Līcis, sekretāre- I.Kancāne, izveidota ar 24.02.2016.domes sēdes 

prot.Nr.3 lēmumu Nr.8#. 

8.  Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā: 

8.1. Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir 

lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz pretendentu, ar tādu 
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tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis 

neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura 

noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. 

8.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, 

kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību 

būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav 

Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas 

Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi, ja no dienas, kad stājies 

spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais 

lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, 

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā 

konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga 

nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad 

stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas 

pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 

mēneši. 

8.3. Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta 

bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

termiņam pretendents būs likvidēts. 

8.4. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā 

dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 150 euro. 

9. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir 

nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā 

rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju  vai sadarbības partneru 

apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

10. Pretendenta piedāvājums, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un 

Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam 

būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav nepamatoti lēts (nosacījums 

neattiecas uz ārvalstu komersantiem), ja tiks konstatēts, ka pretendenta vai tā 

piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme 

kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada 

ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 

procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba 

ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā 

periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts 

ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir 

reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā 

mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja 

iepirkuma komisija konstatēs, ka piedāvājums iespējami ir nepamatoti lēts, tad 

pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiks pieprasīts detalizēts 

paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Lai izvērtētu atšķirību 

starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju 
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vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta 

apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju 

grupās, iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta. 

11. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts komercreģistrā vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, 

piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai 

piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt 

apakšuzņēmēju); 

   
12.Pretendentam ir spēkā esoša Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta speciālā atļauja 

(licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai; 
13.  Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums degvielas tirdzniecībā iepriekšējo 

triju (2013.,2014., 2015.) gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz pretendenta 

piedāvāto līgumcenu.  

14. Pretendenta tirgū piedāvātais benzīns un dīzeļdegviela atbilst Ministru kabineta 

2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.332 „Noteikumi par benzīna un 

dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām;  
 

15. Piedāvājumu izvēles kritērijs noteikts – piedāvājums ar viszemāko cenu. 

 

16. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2016.gada 19.septembra plkst.16:00 

 

17. Piedāvājumu atvēršanas vieta- Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, datums-

19.09.2016. un laiks- plkst.16:00 

 

12.Piedāvājumus iesnieguši:  

N.

p.k

. 

Pretendents (juridiskai 

personai - nosaukums, fiziskai 

personai - vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma 

iesniegšanas 

datums un laiks 

Piedāvājuma cena EUR 

bez PVN 

 

1.daļa 

Dīzeļdegvielas 

iegāde Aknīstes 

novada 

pašvaldības 

vajadzībām 

2.daļa 

Benzīna iegāde 

Aknīstes 

novada 

pašvaldības 

vajadzībām 

Piezīmes 

1. 

SIA „ASTARTE-

NAFTA” 

 Reģ.nr. 40003276964 

Juridiskā adrese: Brīvības 

iela 60, Dobele, Dobeles 

novads, LV-3701 

 

19.09.2016. 

plkst. 14:11 

 

 

51675.00 EUR 

 

 

21951.00 EUR 

Kopējā 

cena  

73626.00 

EUR 

 

13.Lēmums slēgt iepirkuma līgumu pieņemts 2016.gada 03.oktobrī. 
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14. Nolemts slēgt iepirkuma līgumu ar šādu pretendentu: 

Pretendents (juridiskai 

personai - nosaukums, fiziskai 

personai - vārds, uzvārds) 

Piedāvājuma cena EUR 

bez PVN 

1.daļa 

Dīzeļdegvielas 

iegāde Aknīstes 

novada 

pašvaldības 

vajadzībām 

2.daļa 

Benzīna iegāde 

Aknīstes novada 

pašvaldības 

vajadzībām 

Piezīmes 

SIA „ASTARTE-

NAFTA” 

 Reģ.nr. 40003276964 

Juridiskā adrese: Brīvības 

iela 60, Dobele, Dobeles 

novads, LV-3701 

 

 

 

51675.00 EUR 

 

 

21951.00 EUR 

 

Kopējā cena  

73626.00 EUR 

 

 

 

Iepirkuma komisijas sekretāre                                                               I.Kancāne 


