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Skaidrojumi par atklāto konkursu “Degvielas iegāde Ventspils novada pašvaldības un tās 

pakļautībā esošo iestāžu vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. VND2017/50 

Jautājums:  

Publikācijā Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) mājas lapa (pub1ikācija 12.07.2017.) un 

nolikuma 2.4.punktā Pasūtītājs CPV galveno kodu norādījis 09100000-0. Saskaņā ar IUB 

klasifikācijas vārdnīcu minētajā kodā ietilpst naftas un destilāti, gāzveida kurināmie un cietais 

kurināmais. 

Nolikuma 2.1. punkta iepirkuma priekšmets  definēts "Degvielas iegāde Ventspils novada 

pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu vajadzībām” saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 

Tehnisko specifikāciju (2 .pielikums). 

Nolikuma 2.5.punktā  Pasūtītājs  norādījis, ka līguma izpildes vieta ir pretendenta degvielas 

uzpildes stacijas  Ventspils novadā, Ventspils un Latvijas teritorija. 

Tehniskā specifikācijā (nolikuma 2.pielikums, nolikuma16.lpp) pasūtītājs kā obligātu prasību 

pretendentiem ir izvirzījis: 

Automobiļu, traktoru,  zāles 

pļāvēju, motorzāģu u.c. iekārtu 

(turpmāk – tehnika) vajadzībām 

nepieciešamo ekspluatācijas 

materiālu iegāde  

Nepieciešamības gadījumā 

pasūtītājam pretendenta DUS  

ir iespēja iegādāties sekojošus 

tehnikas vajadzībām 

nepieciešamos ekspluatācijas 

materiālus: 1.,2., 3.  

Vējstiklu mazgāšanas 

šķidrums - Salizturība ≥ - 20 

ºC 

Vējstiklu mazgāšanas 

šķidrums - Salizturība ≥ - 12 

ºC 

Vējstiklu mazgāšanas 

šķidrums,  vasaras 

Dīzeļeļļa - M10G2 

Ķēžu eļļa  

Dzesēšanas šķidrums - tosols 

Bremžu šķidrums - DOT – 4 

vai ekvivalents 

Motoreļļa - 10W - 40 

Motoreļļa - 5W-40 

2 taktu eļļa 

4 taktu eļļa 

 

Saskaņā ar CPV klasifikatoru Eļļām pēc CPV klasifikatora kods ir 09211000-1, mazgāšanas 

šķidrumiem un dzesēšanas šķidrumam pēc CPV klasifikatora kods ir 2490000-3. Līdz ar to 

Pasūtītājam būtu jāorganizē cits iepirkums vai jāizdala kā atsevišķa iepirkuma daļa esošā iepirkuma 

ietvaros minētajiem produktiem, jo šie produkti neietilpst iepirkuma priekšmetā, kas ir tikai 

"Degvielas iegāde Ventspils novada pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu vajadzībām”. 



Ņemot vērā, ka norādītie ekspluatācijas materiāli nav saistīti ar iepirkuma priekšmetu, lūdzam 

Pasūtītāju minēto prasību izņemt no konkrētā iepirkuma, kura priekšmets ir degvielas iegāde, vai arī 

noteikt kā neobligātu prasību pretendentiem šajā iepirkumā. 

 Atbilde 

Informējam, ka nolikuma 2.4.punktā ir norādīts CPV kods 09100000-0, jo galvenais 

iepirkuma priekšmets ir degvielas iegāde, bet tehnikas vajadzībām nepieciešamā ekspluatācijas 

materiālu iegāde ir plānota degvielas uzpildes vietās salīdzinoši nelielā daudzumā, līdz ar ko ir 

atzīstams, ka nav pamata izņemt no konkrētā iepirkuma obligāto prasību par materiālu iegādi 

tehnikas vajadzībām vai noteikt šādu prasību kā neobligātu. 

 

Jautājums 

     Iepazīstoties ar Ventspils novada pašvaldības atklāta konkursa Nolikuma prasībām mums radās 

jautājums. Cik eksemplāros iesniedzams piedāvājums? Saskaņā ar Nolikuma 1.7.1. prasībām Jūs 

norādāt 1 eksemplāru un saskaņā ar Nolikuma 4.1.4.6. punkta prasībām 2 eksemplāros. 

Atbilde 

 

Atklāta konkursa "Degvielas iegāde Ventspils novada pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu 

vajadzībām” jāiesniedz 1 eksemplārs oriģināls un 1 eksemplārs kopija, kā norādīts nolikums 

4.2.4.6.punktā. 

 

 

 

 

 

Ar cieņu, 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks                                         A. Paulāns 

 

 


