SIA “ALAAS”
Reģ. nr. 42403013918
Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki
Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
Tālr./Fakss: 64667440; Mob. tel. 28359080
e-pasts: austrumlatgale2@inbox.lv
Biroja adrese: Zilupes iela 50
Rēzekne, LV-4601; Fakss: 64607645
Tālr.: 64607673; Mob. tel. 20211337
e-pasts: sia.alaas@inbox.lv

Iepirkumu komisijas

ATKLĀTA KONKURSA
“Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas
poligonu „Križevņiki””
(iepirkuma identifikācijas Nr. SIA ALAAS 2019/7)

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
Rēzeknē

2019. gada 21.oktobrī

1. Atklāta konkursa nosaukums: Degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu
apglabāšanas poligonu „Križevņiki”.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA ALAAS 2019/7.
Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 23/09/2019 un mājas lapā: www.eis.gov.lv.
3.Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese: SIA „ALAAS”, reģ. Nr.
42403013918, „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts Rēzeknes novads, LV-4633.
4. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums un sastāvs:
4.1. Iepirkumu komisija izveidota pamatojoties uz SIA „ALAAS” 07.05.2018. rīkojumu Nr. 17/7 “Par iepirkumu komisijas apstiprināšanu”.
4.2. Komisijas priekšsēdētājs – Aigars Metlāns;
Komisijas loceklis –Jurijs Petkevičs
Komisijas locekle – Ilona Cibuļska;
Komisijas locekle – Rasma Viļuma;
Komisijas locekle un sekretāre – Sandra Kaša
5. Iepirkuma priekšmets un tā īss apraksts:
Iepirkuma priekšmets ir degvielas piegāde uz SIA „ALAAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas
poligonu „Križevņiki”, CPV kods: 09100000-0
6. Pretendentu atlases kritēriji
6.1. Pretendenta iesniegtie atlases dokumentu atbilstība atklātā konkursa nolikuma prasībām.
6.2. Tehniskā piedāvājuma atbilstība atklātā konkursa nolikuma prasībām.
6.3. Finanšu piedāvājuma atbilstība atklātā konkursa nolikuma prasībām.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji
7.1. Saskaņā ar PIL 51.panta ceturtās daļas nosacījumiem, komisija atzīst par uzvarētāju tā
pretendenta piedāvājumu, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu un kurš pilnībā atbilst
visām atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
7.2.Vērtejot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo cenu bez
PVN.
8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš:
8.1. Piedāvājumus iesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.
8.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 16.oktobrim plkst. 10:00.
8.3. Piedāvājumu derīguma termiņš: 120 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
9. Piedāvājumu un pieteikumu atvēršanas vieta, datums un laiks:
9.1. 2019.gada 16.oktobrī plkst.10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.
10. Iesniegto piedāvājumu saraksts iesniegšanas kārtībā:
Nr.
p.k.

1.
2.
3.
4.
5.

Piedāvājuma
iesniegšanas
datums/laiks

Pretendents
( juridiskas personas nosaukums)

"Circle K Latvia" SIA
"Ingrid A" SIA
"NESTE LATVIJA" SIA
"Nordeka Oil" SIA
"Virši-A" AS

Piedāvājuma cena bez
PVN, EUR

15.10.2019 plkst. 16:48
16.10.2019 plkst. 09:01
14.10.2019 plkst. 13:46
15.10.2019 plkst. 16:30
16.10.2019 plkst. 09:56

EIRO 112 100,00
EIRO 120 900,00
EIRO 117 430,30
EIRO 115 370,00
EIRO 116 880,00

11. Tā Pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, kuram (vai kuriem) piešķirtas iepirkuma
līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas
kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums.
Līgumu par atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta nolemts slēgt ar SIA “Circle K
Latvia” (reģ. Nr. 40003064094), jo tās kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām atklāta
konkursa nolikumā, t. sk. tehniskajās specifikācijās, noteiktajām prasībām un tās piedāvājums
atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Piedāvātā līgumcena – EUR 112 100,00 bez PVN.
12. Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās daļu,
kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju
nosaukumi.
Apakšuzņēmēja nosaukums
Daļas apmērs, kas nodots apakšuzņēmējam
SIA “Hoyer Latvia”

līdz 10 %

13. Ja piedāvājumu iesniedzis tikai viens piegādātājs – pamatojums iepirkuma procedūras
nepārtraukšanai saskaņā ar MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un
metu konkursu norises kārtība” 19. punktu
Piedāvājumu iesniedza 5 pretendenti.
14. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai izbeigt
iepirkuma procedūru.

