IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS
(Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 39.pantu)
1.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs: Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens”, vienotās
reģistrācijas Nr.40003567907.

2.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja adrese: Turgeņeva iela 14, Rīga, LV-1050.

3.

Iepirkuma identifikācijas numurs: AS”PV” 2015/35

4.

Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss.

5.

Līguma priekšmets: dīzeļdegvielas iegāde. Plānotais piegādājamās Produkcijas apjoms
Līguma darbības laikā ir 2400 tonnas. Plānotais kopējais piegādājamās Produkcijas apjoms
var tikt mainīts 10% robežās.

6.

Datums, kad dalības paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
internetā: 2015.gada 4.novembrī.

7.

Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: Saskaņā ar atklātā konkursa par
dīzeļdegvielas iegādi nolikuma 3.7.punktu Prasības pretendentiem:

3.7.1. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā
komercsabiedrību reģistrējošā iestādē citā valstī.
3.7.2 Pretendents ir veicis degvielas piegādes izmantojot dzelzceļa transportu pēdējo divu gadu
laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ne mazāk kā 2000 tonnas katru gadu.
3.7.3. Pretendenta finanšu apgrozījumu pēdējo trīs gadu laikā kopā (līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiņa beigām) degvielas tirdzniecībā ir vismaz 7,5 milj. euro.
3.7.4. Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts vai arī pretendents tiks izslēgts no turpmākās
dalības konkursā jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja tiks konstatētas viena vai
vairākas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 42.panta pirmajā daļā
minētās izslēgšanas pazīmes. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma
42.panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi ir piemērojami, ņemot vērā šī panta
trešajā daļā noteiktos noilguma termiņus.
8.

Piedāvājuma izvēles kritērijs, kā arī vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars nozīmīguma
secībā, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju noteikts saimnieciski visizdevīgākais
piedāvājums: Saskaņā ar atklātā konkursa par dīzeļdegvielas iegādi nolikuma
5.1.7.apakšpunktu pasūtītājs par iepirkuma procedūras uzvarētāju nosaka pretendentu, kura
piedāvājums atbilst nolikumā noteiktajām minimālajām prasībām un ir ar zemāko
piedāvāto cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, vērtējot piedāvājumu kopumā.

9.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 15.decembra plkst.10:00.
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10. Pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas un
citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:
Piedāvājuma
numurs

Kopējā piedāvātā cena EUR bez

Pretendents

(iesniegšanas

PVN

secībā)
1.

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”

2 111 138.00

2.

SIA „Euro Energo Company”

2 139 365.60

11. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: Rīga, Turgeņeva iela 14, 223.kabinets,
2015.gada 15.decembrī plkst.10:00.
12. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu: SIA „LDZ ritošā
sastāva serviss”.
13. Līgumcena: 2 111 138 EUR bez PVN.

2015.gada 29.decembrī

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

V.Betlers

Komisijas locekļi

Č.Seļickis

A.Ezeriņš

Komisijas sekretāre

E.Šmite
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