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Sēde atklāta plkst. 10.00 

 

Darba kārtībā: 

1. Uzvarētāja noteikšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana 
 

Sēdē piedalās: 

Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Ainārs Iesalnieks 

Sēdē piedalās: Ar SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” valdes priekšsēdētāja 2016. gada 4.janvāra 

rīkojumu Nr.3 izveidotās, pastāvīgi darbojošās Iepirkumu komisijas locekļi: 

Ainārs Iesalnieks –Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs;  

Ruta Miķelsone – Iepirkumu komisijas locekle, komisijas pr-ja vietniece; 

Gunta Dābola – Iepirkumu komisijas loceklis 

Māra Skrodere –  Iepirkumu komisijas locekle; 

Sēdi protokolē: nozīmētā Iepirkumu komisijas sekretāre Ausma Čača 

 

1. 

Iepirkumu komisijas locekļi izvērtē 4 (četru) Pretendentu iesniegtos piedāvājumus: A/S 

„Viada Baltija”, A/S „VIRŠI - A”,  SIA „Neste Latvija”, SIA „Astarte – Nafta”.  

Lai vērtēšana būtu pilnīgi objektīva attiecībā pret visiem Pretendentiem, kas 

piedāvājumus iesnieguši dažādās dienās, Pasūtītājs izvērtēšanā ir piemērojis iepirkuma nolikuma 

15.2.punktu un par pamatu ņēmis cenas, kas ir bijušas redzamas uz pretendentu stendiem 

(piloniem) vienādos datumos. 

 Cenu salīdzināšana tiek veikta ilgākā laika periodā 05.10.2017. – 12.10.2017. – 

Faktiskās cenas salīdzināšana. Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pamatu tiek ņemtas 

faktiskās vienas vienības cenas, atbilstoši uzpildes stacijās redzamajām, vienas dienas ietvaros. 

3. Iepirkumu komisijas locekļi atklāti balsojot, vienbalsīgi (par – 4, pret, atturas – nav) 

nolēma: 

3.1. Līguma slēgšanas tiesības, piešķirt un slēgt degvielas piegādes līgumu ar: SIA 

„ASTARTE-NAFTA”, reģ. Nr. 40003276964, juridiskā adrese: Brīvības iela 60, Dobele, 

Dobeles novads, LV-3701, faktiskā biroja adrese: Driksnas iela 17, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 

63020006, Fakss: 63024565, e-pasts: birojs@astarte.lv  

 par līguma kopējo summu, 36 mēnešu periodam, EUR 32124,90 bez PVN (trīsdesmit 

divi tūkstoši viens simts divdesmit četri eiro un 90 centi). 

Slēdzot līgumu ņemt vērā spēkā esošo PVN likmi. 
 - Piedāvājums ir atbilstošs noteikumu prasībām.  

- Pie vienādām vienas vienības cenām uz pretendentu degvielas uzpildes staciju stendiem, 

piedāvājums ir ar vislielāko nemainīgo atlaidi uz 1 litru degvielas (nemainīgās atlaides lielums tiek 

uzskatīts par konfidenciālu informāciju). 

 

3.2. Noraidīt: 

3.2.1. Pretendenta AS „VIADA Baltija”, reģ. Nr. 40103867145 piedāvājumu. 

Piedāvājums nav ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (iekļaujot nemainīgo atlaidi). 

Pēc, faktiskās salīdzināšanas, vienādām vienas vienības cenām uz stenda, nav vislielākā 

nemainīgā atlaide uz 1 litru degvielas. 
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3.2.2. A/S „VIRŠI-A”, reģ. Nr. 40003242737, piedāvājumu. 

Piedāvājums nav ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (iekļaujot nemainīgo atlaidi). 

Pēc, faktiskās salīdzināšanas, vienādām vienas vienības cenām uz stenda, nav vislielākā 

nemainīgā atlaide uz 1 litru degvielas. 
 

3.2.3. SIA „NESTE LATVIJA”, reģ. Nr. 40003132723, piedāvājumu. 

Piedāvājums nav ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (iekļaujot nemainīgo atlaidi). 

Nav vislielākā nemainīgā atlaide uz 1 litru degvielas. 

Sēde slēgta plkst. 14.00 

 

Iepirkumu komisijas pr-js: (personiskais paraksts)  Ainārs Iesalnieks 

Iepirkumu komisijas locekļi: (personiskais paraksts)   Ruta Miķelsone 

                                              (personiskais paraksts)  Gunta Dābola 

                                              (personiskais paraksts)   Māra Skrodere 

 

Protokolēja (personiskais paraksts)   A.Čača  

 


