
 

SIA “RĒZEKNES SATIKSME” 

uzaicina piedalīties 

CENU APTAUJA PAR DĪZEĻDEGVIELAS IEGĀDI APRĪĻA MĒNESIM 

 ID Nr. RS2019 – 1  

2019. gada 26. martā 

Iepirkuma mērķis: 

 Iegādāties dīzeļdegvielu (A1 klase) ar piegādi aprīļa mēnesim par saimnieciski 
visizdevīgāko cenu. 

1. Iepirkuma priekšmets Dīzeļdegviela 
2. Norises periods, vieta Dīzeļdegviela nepieciešama aprīļa mēnesim. 

Dīzeļdegvielas piegādes vieta – SIA “Rēzeknes satiksme” 
Raiņa 8, Rēzekne 

3. Daudzums (litri) Provizoriski 30 000 l (Trīsdesmit tūkstoši) 
4. Obligātās prasības Dīzeļdegvielas tips – A1 

Pēcapmaksa – vismaz 30 dienas 
 

Pretendentu iesniedzamie dokumenti: 
 Finanšu piedāvājums saskaņā ar Pielikumu Nr.1 
 
Iesniegtie piedāvājumi tiks izvērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

- Atbilst visām pasūtītāja izvirzītajām prasībām. 
- Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji: 

Pasūtītājs piešķirs līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam 
piedāvājumam, kurš tiks noteikts, ņemot vērā sekojošus vērtēšanas kritērijus: 

piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu (algoritmu): 
P = A + B, kur 

P – Pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums, 
A, B – iepirkumu komisijas locekļu Pretendenta piedāvājuma vērtējumi attiecīgā vērtēšanas 
kritērijā A, B. 
  

 Kritēriji Maksimālais 
punktu skaits 

A Cena (bez PVN) 90 

B Norēķinu periods 10 

Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100 



Kritērijs A. cena bez PVN. 
Kritērija ietvaros tiek vērtēta piedāvātā cena bez pievienotās vērtības nodokļa.  
Punkti tiek aprēķināti matemātiski, izmantojot šādu formulu (algoritmu): 
 

 
 – mazākā kopējā piedāvājuma cena;  

 – vērtējamā piedāvājuma cena; 
 – maksimālais punktu skaits līgumcenai P = 90 

 
Kritērijs B. norēķinu periods, dienas. 

Punktu skaits kritērijā „Norēķinu periods” tiek piešķirts, pamatojoties uz pretendenta 
piedāvājumā norādītājam norēķinu termiņam. Pretendents, kurš piedāvās garāko norēķinu 
periodu, saņems maksimālo punktu skaitu, pārējie – attiecīgi mazāku.  

 
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš būs ieguvis 

vislielāko punktu skaitu, summējot iegūto punktu skaitu visos piedāvājuma izvēles kritērijos. 
Aprēķinos vērtības tik pielietotas ar četrām zīmēm aiz komata. 

 
Piedāvājumu nosūtīt: uz e-pastu rezeknessatiksme@rezekne.lv līdz 29.03.2019. plkst. 

15:00 

Kontaktpersona: Pakalpojumu attīstības un pārdošanas vadītājs Viktors Borcovs, tālr.: 
26547975, viktors.borcovs@rezekne.lv  

 

  

P



Pielikums Nr.1 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Mēs, _______________________________________________________ (nosaukums, 
reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt dīzeļdegvielas piegādi atbilstoši noteiktajām prasībām un 
apjomiem: 

Iepirkuma priekšmets 
Dīzeļdegvielas 

tips 
Cena 1l, 

EUR, bez PVN (4 
cipari aiz komata) 

Pēcapmaksas 
termiņš (min 
30 dienas) 

     

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA: 

Uzņēmuma 
nosaukums 

 

Adrese   

Vārds, uzvārds  

Tālr.   

e-pasta adrese  

 

 


