PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
(pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2panta ceturto daļu)
1.

Pasūtītājs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

2.

Reģistrācijas numurs: 90001162258

3.

Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039

4.

Tālr.: 67097200, Fakss: 67097277

5.

E-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv

6.

Mājas lapa: www.sprk.gov.lv

7.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Pasūtītāja kontaktpersona ar piedāvājumu iesniegšanu saistītos jautājumos –
Administratīvā departamenta Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i. Artis Zverovs,
tālrunis – 67097257, e-pasta adrese: Artis.Zverovs@sprk.gov.lv;
8. Iepirkuma identifikācijas numurs: SPRK 2016/129
9. Iepirkuma līguma veids:
Būvdarbi
Piegāde
Pakalpojumi

X

10. Iepirkuma priekšmets un apjoms: Degvielas iegāde Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas dienesta transportlīdzekļiem. Degvielas veids:
10.1. 95E markas benzīns (vai ekvivalents). Plānotais apjoms: 2000 litri;
10.2. Dīzeļdegviela. Plānotais apjoms: 20000 litri.
11. Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 20000,00
12. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Latvijas Republika
13. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: 2 (divi) gadi no līguma parakstīšanas brīža
14. Pretendents var iesniegt piedāvājumus:
par daļu no apjoma
par vairākām daļām
tikai par visu apjomu

X

15. Pretendents var iesniegt vairākus piedāvājuma variantus:
Jā
Nē

X

16. Piedāvājumi jāiesniedz: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Ūnijas ielā
45, Rīgā, LV-1039, slēgtā (aizlīmētā) aploksnē vienā eksemplārā līdz 2016.gada
6.jūnijam, plkst. 12:00. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu
ierakstītā vēstulē. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē
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līdz šajā punktā noteiktajam termiņam. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā
termiņa, tiek izslēgti no dalības iepirkumā.
17. Pretendentiem jāiesniedz:
17.1. Reģistrācijas (licences, sertifikāta) apliecības kopija vai izziņa, kas apliecina,
ka pretendents ir reģistrēts (licencēts, sertificēts) atbilstoši Latvijas valsts
normatīvo aktu prasībām;
17.2. Rakstisks pieteikums dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.3);
17.3. Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.2).
17.4. Tehniskais piedāvājums atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai
(Pielikums Nr.1).
18. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem
gadījumiem:
18.1. Pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida
pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu
un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība,
uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
18.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 euro.
19. 18. punktā minēto apstākļu neesamību Pasūtītājs pārbauda Publisko iepirkumu likumā
8.2 pantā noteiktajā kārtībā.
20. Piedāvājuma noformēšana un saturs:
20.1. piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē uz kuras norādīts pretendents
un iepirkuma identifikācijas numurs;
20.2. ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas vai norakstus, dokumenta kopija
vai noraksts jāapliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Svešvalodās pievienotiem dokumentiem jābūt tulkotiem Latvijas
Republikas valsts valodā;
20.3. ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar pretendenta
statūtiem nav noteiktas paraksta tiesības, piedāvājumam jāpievieno pilnvara;
20.4. pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu
piedāvājumu grozīt.
21. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji:
21.1.
pretendentu piedāvājumu atbilstības iepirkumam noteiktajām
prasībām vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē bez pretendentu
klātbūtnes;
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21.2. iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz
pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja pretendents, iesniedzot pieprasīto
informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas, vai
piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši noteiktajām prasībām;
21.3. par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš iesniedzis atbilstoši noteiktajām
prasībām noformētu piedāvājumu un finanšu piedāvājumā piedāvājis zemāko
cenu.
22. Iepirkuma rezultātu paziņošana notiks:
Triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, izvietojot paziņojumu Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisija mājas lapā: www.sprk.gov.lv, kā arī nosūtot rakstveida
paziņojumu pretendentiem.
23. Piedāvājuma derīguma termiņš:
Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 45 dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas,
bet iepirkuma uzvarētājam līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.
24. Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija: Pielikumā Nr.1.
25. Iepirkuma finanšu piedāvājums:
25.1. finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto finanšu piedāvājuma
veidlapu Pielikums Nr.2;
25.2. finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam euro (EUR), atsevišķi norādot
piedāvājuma summu ar un bez PVN, kā arī pastāvīgo atlaidi %, piedāvātai atlaidei
jābūt spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku un visā Latvijas teritorijā;
25.3. finanšu piedāvājuma summā jāiekļauj visas tiešās, pieskaitāmās izmaksas,
kā arī neparedzētie izdevumi, ja tādi var rasties iepirkuma līguma izpildes laikā.
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Pielikums Nr.1
SPRK 2016/129
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Piedāvātajam 95E markas benzīnam (vai ekvivalentam) un dīzeļdegvielai jāatbilst
Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajiem kvalitātes standartiem un
normatīvajiem aktiem. Mainoties Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem
vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, piegādātajai degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas.
2. Pretendents nodrošina iespēju Pasūtītājam 95E markas benzīnu (vai ekvivalentu) un
dīzeļdegvielu iegādāties Pretendenta degvielas uzpildes stacijās (DUS), izmantojot
visās pretendenta DUS bezskaidras naudas norēķinu ar īpaši Pretendenta bezmaksas
izsniegtām kredītkartēm/debetkartēm.
3. Apmaksas dokumentiem jāsatur informācija par visām darbībām, kas veiktas ar katru
konkrētu kredītkarti/debetkarti attiecīgajā mēnesī, norādot preču nosaukumu,
daudzumu, cenu par vienu vienību, veiktās darbības datumu un laiku, čeka numuru,
iegādes vieta, atlaide, kā arī kopējo apmaksas summu bez PVN, PVN lielumu un
summu ar PVN.
4. Norēķins par iegādāto degvielu - pēcapmaksa ar pārskaitījumu vienu reizi mēnesī
pēc apmaksas dokumenta saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā.
5. Pasūtītājs līguma darbības laikā iegādājas degvielu par DUS noteikto cenu. Saņemot
Piegādātāja rēķinu, viena litra cenai jābūt piemērotai finanšu piedāvājumā
piedāvātajai atlaidei.
6. Pretendents iegādājās degvielu, ņemot vērā radušos nepieciešamību un tam nav
pienākuma iegādāties visu Iepirkuma prasībās norādīto apjomu.
7. Minimālās prasības Pretendenta DUS:
Nr.
7.1.

7.2.

Minimālās prasības

Parametrs
Iespēja Pretendenta DUS iegādāties
95E markas benzīnu (vai ekvivalentu)
un dīzeļdegvielu.
Iespēja norēķināties Pretendenta DUS
par 95E markas benzīnu (vai
ekvivalentu)
un
dīzeļdegvielu,
izmantojot Pretendenta
izdotu
kredītkarti/debetkarti.

24 stundas diennaktī

24 stundas diennaktī

DUS skaits un izvietojums Latvijā:
Kopā vismaz 10 DUS
(tajā skaitā DUS saraksts ar to
atrašanās vietu adresēm)
Kopā vismaz 5 DUS
(tajā skaitā DUS saraksts ar to
atrašanās vietu adresēm)
Kopā vismaz 7 DUS
(tajā skaitā DUS saraksts ar to
atrašanās vietu adresēm)

7.3.1. Rīgā
7.3.
7.3.2. Kurzemē un Zemgalē
7.3.3.Latgalē un Vidzemē
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Atbilstība
(Jā/Nē)

Pielikums Nr.2
SPRK 2016/129
[Uz uzņēmuma veidlapas]
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
1.

IESNIEDZA:
Rekvizīti

Pretendenta nosaukums

Juridiskā adrese, reģ. nr., telefons, fakss,
e-pasts, norēķinu konta rekvizīti

2.

KONTAKTPERSONA:
Vārds, uzvārds
Adrese, telefons, fakss, e-pasts
(ja atšķiras no 1. punktā norādītā)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS:
Mūsu finanšu piedāvājums iepirkumam SPRK 2016/129, ievērojot visas iepirkuma
dokumentācijā noteiktās prasības, ir:
3.

95E markas benzīna (vai
ekvivalenta) pastāvīgā atlaide no
mazumtirdzniecības cenas
Dīzeļdegvielas pastāvīgā atlaide no
mazumtirdzniecības cenas

Degvielas
nosaukums

Nr.

1.

2.
3.

*Viena litra
mazumtirdz
niecības
cena euro
bez PVN
30.05.2016.

________%
________%

Viena litra
cena euro
ar
pastāvīgo
atlaidi bez
PVN

Paredzamais
apjoms
litros

95E markas
benzīns (vai
ekvivalents)
Dīzeļdegviela
Kopā

Kopēja
summa euro
ar atlaidi bez
PVN

Kopēja summa
euro ar atlaidi
ar PVN

2000
20000
22000

*Pretendents norāda vidējo degvielas mazumtirdzniecības cenu visās pretendenta DUS
Rīgā 2016.gada 30.maijā, trīs cipari aiz komata. Viena litra degvielas cena tiek izmantota
tikai piedāvājumu vērtēšanas procesā. Pasūtītājs līguma darbības laikā iegādājas degvielu
par DUS noteikto cenu uz iegādes brīdi, saņemot % piemēroto atlaidi.
Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs (ja tiek
izmantots)
Datums

5

Pielikums Nr.3
SPRK 2016/129
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā Nr. SPRK 2016/129
„DEGVIELAS IEGĀDE SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS
KOMISIJAS DIENESTA TRANSPORTLĪDZEKĻIEM”
Saskaņā ar Prasībām attiecībā uz iepirkuma priekšmetu, es, apakšā parakstījies,
apliecinu, ka:
1. <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piesakās dalībai iepirkumā un
piekrīt Iepirkuma noteikumiem ar pielikumiem un garantē prasību izpildi. Iepirkuma
prasības ir skaidras un saprotamas;
2. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir
patiesas;
3. Pretendentam ir pietiekami finanšu, personāla un tehniskie resursi pakalpojuma
sniegšanai;
4. Apstiprinu, ka pretendenta piedāvājums ir spēkā 45 dienas no noteiktā piedāvājumu
iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa
beigām;
5. Apliecinu, ka ar sava piedāvājuma izteikšanu piedalīties piegādē pretendents
uzņemamas pienākumu neizpaust vai kā citādi izmantot iepirkuma līguma izpildes gaitā
iegūto informāciju.
Pretendenta nosaukums:___________________________________________
Reģistrēts ______________________________________________________
(vieta, datums, reģistrācijas Nr.)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._________________________________
Juridiskā adrese:________________________________________________
Biroja adrese:__________________________________________________
Kredītiestādes rekvizīti: __________________________________________
Kontaktpersona:_________________________________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

Telefons:________________ Fakss:__________________
E-pasta adrese:___________________________________
Datums:________________________________________
___________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja tiek
lietots)
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