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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bio-Venta” 

Reģistrācijas numurs: 41203022482 
Adrese: Ziemeļu iela 21F, Ventspils, LV-3602, Latvija 

Tālr.: (+371)63620870, fakss: (+371)63620869, e-pasts: ventspils@biodiesel.lv 

Ventspilī 

ATKLĀTA CENU APTAUJA 
 

2021.gada 15.jūlijā 

Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu SIA „Bio-Venta” 

1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS  

1.1. SIA „Bio-Venta” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) transporta pakalpojumu (turpmāk tekstā – 
Pakalpojums) nodrošināšanu. 

1.2. Pakalpojuma nodrošināšanas termiņš 12 mēneši no sadarbības līgumu noslēgšanas brīža. 
1.3. Cenu aptaujas mērķis ir izvēlēties Pasūtītāja prasībām atbilstošāko un izdevīgāko Pakalpojuma 

piedāvājumu SIA „Bio-Venta” transporta pakalpojumu nodrošināšanai. 

2. PRETENDENTA ATBILSTĪBA 

2.1. Pretendentam ir nepieciešama vismaz 2 gadu pieredze transporta pakalpojumu sniegšanas 
nozarē.  

2.2. Pretendents atbilst: 
2.2.1. ja Pretendentam ir profesionālās kompetences sertifikāts attiecīgajā pārvadājuma jomā 

un pretendents ir saņēmis Autotransporta direkcijas izsniegtu speciālu atļauju (licenci) 
atbilstoši Latvijas Republikas MK 2012.gada 21.februāra noteikumiem Nr.121 „Kārtība, 
kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes 
komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja 
profesionālās kompetences sertifikātus”; 

2.2.2. ja Pretendents atbilst citiem saistošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kuri 
regulē kārtību kādā veicami kravu pārvadājumi. 

2.2.3. ja Pretendents atbilst cenu aptaujas un tās pielikumos noteiktajām prasībām, kā arī 
citām Pasūtītāja prasībām. 

2.2.4. ja Pretendents ir reģistrēts Dzīvnieku barības apritē iesaistīto Uzņēmumu reģistrā 
atbilstoši Latvijas Republikas MK 2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.730 „Dzīvnieku 
barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība”. Minētā prasība 
attiecas tikai uz rapša raušu pārvadātājiem. 

2.2.5. ja Pretendetam ir spēkā esoša Pārvadātāja Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 
(CMR) ar limitu ne mazāku par 15`000 EUR. 

2.2.6. Ja Pretendents atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005. gada 6. septembra 
noteikumi Nr.674 “Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi” noteikumiem. (detalizēts 
skaidrojums Pielikums Nr.3 
 

3. PASŪTĪTĀJS 

3.1. SIA „Bio-Venta”, Ziemeļu iela 21F, Ventspils, LV-3602. 
3.2. Kontaktpersona: SIA „Bio-Venta” pārdošanas speciāliste Sanita Dinsberga, mob.tel.: 26520882,  

e-pasts: Sanita.Dinsberga@biodiesel.lv. 

4. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA, VIETA UN TERMIŅŠ 

4.1. Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar cenu aptaujas pielikumā Nr.1 norādītajām prasībām. 
4.2. Piedāvājumus iesniegt personīgi SIA „Bio-Venta” vai nosūtīt pa pastu uz 3.1.punktā norādīto adresi 

līdz 2021.gada 30.jūlijam plkst.16.00. Piedāvājumi netiek pieņemti elektroniskā formātā. 
4.3. Pasūtītājs izskatīs Piedāvājumus līdz 2021.gada 09.augustam bez Pretendentu klātbūtnes. 

5. PAKALPOJUMA APRAKSTS UN NOSACĪJUMI 

5.1. Transportējamie produkti, transportēšanas maršruti un cenas nosacījumi norādīti Pielikumā Nr.2 
tabulā Nr.2  

5.2. Pielikumu Nr.1 un Nr. 2. var saņemt elektroniski. 
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6. INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA 

6.1. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājuma iesniegšanas kārtību iesūtāmi rakstveidā 
uz e-pasta adresi Sanita.Dinsberga@biodiesel.lv,  bet ne vēlāk, kā līdz 2021.gada 29.jūlija 
plkst.17.00. 

 

7. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN LĒMUMA PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Par cenu aptaujas uzvarētāju tiek atzīts ekonomiski izdevīgākais piedāvājums, kas atbilst cenu 
aptaujas prasībām un citām Pasūtītāja prasībām.         

7.2. Piedāvājumi tiks izvērtēti nedēļas laikā no 4.1.punktā norādītā termiņa. 2 darba dienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks elektroniski informēti par komisijas pieņemto lēmumu. 

8. LĪGUMA SLĒGŠANA, APMAKSA UN APMAKSAS NOTEIKUMI 

8.1. Starp cenu aptaujas uzvarētāju un SIA „Bio-Venta” var tikt slēgts pakalpojumu sniegšanas līgums 
atbilstoši pretendenta piedāvājumam. Pasūtītājs patur sev tiesības neslēgt līgumu ne ar vienu no 
pretendentiem. 

8.2. Pasūtītājs var slēgt pakalpojumu sniegšanas līgumu ar vairākiem pretendentiem,  
8.3. Pasūtītājs var slēgt pakalpojumu sniegšanas līgumus atsevišķi katrai transportējamo produktu 

grupai. 
8.4. Apmaksa par pakalpojumu tiks veikta 15 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 
8.5. Visas cenas jānorāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. 
8.6. Cenā jāiekļauj visas ar transporta pakalpojuma nodrošināšanu saistītās izmaksas. 

8.7. Līguma termiņa laikā Pretendetam jābūt spēkā esošai Pārvadātāja Civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polsei ar limitu ne mazāku par 15`000 EUR. 

9. KONFIDENCIALITĀTE 

9.1. Dokumenti un informācija, kas saistīta ar piedāvājumu izvērtēšanu, nedrīkst tikt izpausta trešajām 
personām, kuras nav saistītas ar piedāvājumu izvērtēšanu.  

9.2. Pasūtītājam nav pienākuma paskaidrot, iesaistīties diskusijās vai sarakstē ar pretendentiem par 
piedāvājuma izvēli. 
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Bio-Venta Ltd. 
Reg.No. 41203022482; VAT 
No.LV41203022482 
21F Ziemelu, Ventspils,LV-3602, Latvia 
Phone(+371)63620870; (+371)26667394; 
fax(+371)63620869 
e-mail: ventspils@biodiesel.lv  
www.bioventa.lv 

 
 

 
 

 
 

Pielikums Nr.1 
Pie 2021.gada 15.jūlija cenu aptaujas 

Par SIA „Bio-Venta” transporta pakalpojumu nodrošināšanu  
 

1.TABULA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU 

Nr. Jautājums Atbilde 

1 Nosaukums   

2 Juridiskā adrese   

3 Dibināšanas gads 
  

4 Tālrunis 
  

5 Fakss 
  

6 E-pasta adrese 
  

7 Mājas lapa Internetā   

8 Vienotais reģistrācijas Nr.   

9 
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tel. 
Nr., e-pasts) 

  

10 Uzņēmuma darbības veids 
  

11 
Ar Cenu aptaujas priekšmetu saistītā 
darbības virziena uzsākšanas gads 

  

12 
Pretendenta lielākie klienti, tiem piegādāto 
pakalpojumu apjoms un raksturojums. 

  

13 Īss finanšu datu apraksts par 2020.gadu 
  

14 Darbinieku skaits uzņēmumā 
  

15 Transporta vienību skaits   

16 

Iespējamais rīcības plāns un darbības 
ārkārtas situāciju gadījumos (iepriekš 
neparedzēti tehniski bojājumi automašīnām, 
nelaimes gadījumi reisā u.tml.). 
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Pielikums Nr.2 
Pie 2021.gada 15.jūlija cenu aptaujas 

Par SIA „Bio-Venta” transporta pakalpojumu nodrošināšanu 
 
 
 

2.TABULA TRANSPORTĒJAMIE PRODUKTI, MARŠRUTI UN CENAS NOSACĪJUMI* 

  No Uz Cena bez PVN (EUR) 

RAPŠA RAUŠI 

SIA „Bio-Venta” Visa Latvija Cena/km *** 

SIA „Bio-Venta” 

Ventspils, 
Rūpniecības iela 
25, SIA Ventplac 
termināls 

Cena/t  
* 
** 

(iekļaujot dīkstāves) 

SIA “Bo-Venta” 
Ventspils, Plosta 
iela 7, NNVT 
termināls 

Cena/t  
 * 
** 

Visa Latvija SIA „Bio-Venta”  Cena/km *** 

RAPŠA SĒKLAS     

 
*Vienas kravas apjoms 25 tonnas 
**Kopējais gada apjoms pārvadājumiem uz termināliem Ventplac un NNVT sastāda 45`000-50`000t 
*** Cena par km rapšu raušu pārvadājumiem no Bio-Venta - visa Latvija, un rapsim Latvija - Bio-
Venta, tiek norādīta cena par km abos virzienos, t.i., kopējie km tiek aprēķināti no SIA Bio-Venta līdz 
klientam un no klienta līdz SIA Bio-Ventai  
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Pielikums Nr.3 
Pie 2021.gada 15.jūlija cenu aptaujas 

Par SIA „Bio-Venta” transporta pakalpojumu nodrošināšanu 
 
 
 
PRASĪBAS TRASPORTLĪDZEKLIM UN PUSPIEKABEI 

Transportlīdzekļi, kuros tiek pārvadātas bīstamas kravas kā beramkravas, jāapzīmē ar divām oranžās 

krāsas pazīšanas zīmēm bez numuriem, vienu izvieto transportlīdzekļa priekšpusē, bet otru – 

aizmugurē (abas novieto perpendikulāri transportlīdzekļa garenasij). Tām jābūt skaidri redzamām. 

 

Puspiekabei jābūt no metāla. 

Transportlīdzeklim jābūt nodrošinātam ar pārklāju no nedegoša materiāla, ko apliecina pretendenta 

iesniegts sertifikāts. 

Transportlīdzeklim jābūt nodrošinātam ar pulvera ugunsdzēšamo (-ajiem) aparātu (-tiem) lai to kopējais 

apjoms būtu vismaz: 

1) Ja transporta vienības pilna masa (t) >7,5, vismaz 2 ugunsdzēšamie aparāti ar kopējo tilpumu 

12 kg, no kuriem viena tilpums ir vismaz 6kg;  

2) Ja transporta vienības pilna masa (t) robežās no 3,5t līdz 7,5, vismaz 2 ugunsdzēšamie 

aparāti ar kopējo tilpumu 8 kg, no kuriem viena tilpums ir vismaz 6kg;  

3) Ja transporta vienības pilna masa (t) <3,5t, vismaz 2 ugunsdzēšamie aparāti ar kopējo tilpumu 

4 kg, no kuriem viena tilpums ir vismaz 2kg. 

Uz transportlīdzekļa jābūt: 

 Katram atsevišķam transporta līdzeklim tā pilnai masai un riteņu diametram atbilstošs 

stāvbalsts; 

 Divas patstāvīgi stāvošas brīdinājuma zīmes (vai nu atstarojošie trijstūri, vai mirgojoši lukturi, 

vai konusi); 

 
 


