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LV-Ķekava: Degvielas
2012/S 72-119240
Paziņojums par līgumu
Piegādes
Direktīva 2004/18/EK
I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde
I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)
SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"
Gaismas iela 19, k.9, Ķekavas novads
Kontaktpunkts(-i): SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs"
Kontaktpersona(-as): Māris Belovs
Ķekava, LV-2123
LATVIJA
Tālrunis: +371 26194118
E-pasts: maris.belovs@gmail.com
Fakss: +371 67937387
Interneta adrese(-s):
Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.kekava.lv/pub/?id=1146
Pircēja profila adrese: http://www.kekava.lv/pub/?id=1146
Papildu informāciju var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)
Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu
un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta: iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)
I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Publisko tiesību subjekts
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Vide
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē
II iedaļa: Līguma priekšmets
II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Degvielas iegāde SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" autotransporta vajadzībām.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Piegādes
Pirkums
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Ķekavas novads.
NUTS kods LV007
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko
iepirkumu sistēmu (DIS)

Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Degvielas iegāde SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" autotransporta vajadzībām.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)
09100000, 24960000
II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Degvielas iegāde SIA "Ķekavas sadzīves servisa centrs" autotransportam.
Paredzamā vērtība bez PVN: 100 000 LVL
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 12 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija
III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem
noteikumiem, kas tos reglamentē:
Iespēja veikt norēķinus ar pēcapmaksu; atskaišu sniegšanas iespējas par iegādāto degvielu;
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma
slēgšanas tiesības:
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos
vai amatniecības reģistros
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Nav nodokļu
parādu.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: Komersanta reģistrācijas apliecība: Izziņa no
Uzņēmumu reģistra; VID izziņa par nodokļu nomaksu; licences degvielas tirdzniecībai; atbilstības
sertifikāti.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
Spēja piegādāt atbilstošu degvielu nepieciešamajā apjomā; atļauja nodarboties ar degvielas
mazumtirdzniecību; degvielas atbilstības normatīviem.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
Atbilstības deklarācijas; degvielas mazumtirdzniecības licence.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem

III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā
kvalifikācija: nē
IV iedaļa: Procedūra
IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai
piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai
piedāvājumu skaitu nē
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās,
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
SIA "ĶSSC" 2012/5
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu
nē
IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Termiņš dokumentu pieprasījumu saņemšanai vai piekļuvei dokumentiem: 4.6.2012 - 12:00
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
4.6.2012 - 12:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas
uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Latviešu.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
dienās: 90 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 4.6.2012 - 12:00
Vieta:
Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123.
Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā
Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par
piedāvājumu atvēršanu: Visas ieinteresētās personas.

VI iedaļa: Papildinformācija
VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLVLATVIJA
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
RīgaLVLATVIJA
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11.4.2012

