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Apes novada domes iepirkumu komisijas sēdē
2014. gada 20.maijs
Protokols Nr. 7-1

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

DEGVIELAS IEGĀDE APES NOVADA DOMES VAJADZĪBĀM
IDENTIFIKĀCIJAS NR. APES ND 2014/7

NOLIKUMS

APĒ, 2014
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1.

Pasūtītājs

Apes novada dome, reģ. Nr. 90000035872,
Juridiskā adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
Telefons/fakss: 64307220; e-pasts: administracija@ape.lv; mājas lapa:
www.apesnovads.lv
Kontaktpersona: Inese Muceniece, telef. 64381693; mob. 26419848;
Fakss - 64381158
e-pasts : inese.muceniece@ape.lv
Iepirkumu finansē Apes novada dome

2.

Iepirkuma
metode un
informācijas
apmaiņas
kārtība

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.
(Publisks piegādes vai pakalpojumu līgums, kura paredzamā līgumcena ir
vienāda ar 4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro.)
Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma
procedūras dokumentiem ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Interneta mājas lapā
http://www.apesnovads.lv sadaļā - Publiskie iepirkumi.
Nolikumu var saņemt elektroniski pa e-pastu vai elektroniskā datu nesēja CD
formātā bez maksas, papīra formātā pie iepirkuma speciālistes Ineses Mucenieces
„Nolejās”, Gaujienas ciemā, Gaujienas pagastā, Apes novadā - darba dienās
iepriekš piesakoties pa telefonu -26419848 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv

3.

Iepirkuma
priekšmets

Dīzeļdegvielas un benzīna Ai-95 iegāde Apes novada domes
vajadzībām. CPV kods 09100000-0
Iepirkums paredz:
Orientējošie iepirkuma apjomi mēnesī tiek noteikti tehniskajā specifikācijā
(pielikums Nr. 1)
Tehniskajā specifikācijā norādītie apjomi ir uzskatāmi par prognozētiem
iepirkuma apjomiem. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu degvielas daudzumu kāds
nepieciešams tā darbības nodrošināšanai.
 iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās;
 par katru iepirkuma daļu ir jāiesniedz atsevišķs piedāvājums;
 pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta
daļas atsevišķām pozīcijām
 pretendents var iesniegt piedāvājumus par vienu vai abām daļām; iesniedzot
piedāvājumus par konkrēto daļu/daļām, pretendentam ir jāiesniedz
piedāvājums par benzīnu Ai-95 un dīzeļdegvielu;
 vienā piedāvājumā par daļu nedrīkst būt vairāki finanšu piedāvājumu
varianti.

4.

Līguma izpildes
laiks

5.

Piedāvājuma
derīguma
termiņš

No līguma noslēgšanas datuma līdz atklātā konkursa „Degvielas iegāde Apes
novada domes vajadzībām” noslēgumam.
Prognozējamais līguma darbības laiks ir 3 (trīs) mēneši no līguma noslēgšanas
dienas.
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam
iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 30 (trīsdesmit)
dienas, skaitot no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas
termiņa.
Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā,
Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja
Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski
paziņo Pasūtītājam.
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6.

Piedāvājuma
iesniegšanas
vieta, datums,
laiks, kārtība

Apes novada dome
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
līdz 2014.gada 2. jūnija plkst. 14.00 piedāvājumu iesniedzot personīgi vai
sūtot pa pastu uz norādīto adresi.
Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā. Ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt
komercdarbību.

7.

Prasības
pretendentam

Ja Pretendents ir personu apvienība, tās dalībnieki slēdz savstarpēju līgumu,
ietverot informāciju par personu, kas pārstāv apvienību iepirkuma procesā un par
katra dalībnieka līdzdalības apjomu iepirkuma līguma izpildē.
Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2.panta piektajā daļā
minētie izslēgšanas nosacījumi:
1) Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā
pastāvīgā dzīves vieta, nav nodokļu parādu ,t.sk. valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
2) Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu,
kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida
pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu
un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

.
Pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbības reģistrā
ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
Pretendentam izsniegtas atļaujas (licences) veikt degvielas mazumtirdzniecību.
Pretendents nodrošina pasūtītājam iespēju norēķināties pēcapmaksā ar
bezskaidras naudas norēķinu (ar pārskaitījumu);

8.

Prasības
piedāvājuma
noformēšanai un
iesniegšanai

Katrs pretendents vai pretendentu grupa var iesniegt tikai vienu piedāvājuma
variantu par daļu. Piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām daļām.

Piedāvājuma noformējuma prasības:
Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu
valodā– viens oriģināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī –
ORĢINĀLS .
Piedāvājumam jābūt apliecinātam, ievērojot LR normatīvo aktu prasības.
Visas piedāvājuma daļas un pieteikums dalībai iepirkumā ir jānoformē atbilstoši
LR normatīvo aktu prasībām, lapām jābūt caurauklotām, dokumentiem jābūt
sanumurētiem un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.
Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē.
Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda:
1. Degvielas iegāde Apes novada domes vajadzībām
(Identifikācijas Nr. Apes ND 2014/7)
2. Pretendenta nosaukums, juridiskā adresei, kontaktpersona.
3 Neatvērt līdz 2014.gada 2. jūnija plkst. 14.00
Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un
iesniegšanu Pasūtītājam.
Piedāvājuma sagatavošana:
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai
citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno
Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
Piedāvājuma noformēšana:
Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem.
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Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar
vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai
(Pielikums Nr. 1)
Piedāvājumu paraksta Pretendenta likumiskā persona vai Pretendenta pilnvarotais
pārstāvis.

9.

Iesniedzamā
informācija

1. Piedāvājuma forma - Pielikums Nr.2, kas ietver Apliecinājumu, kurā
Pretendents (ja Pretendents ir juridiska persona) norāda, ka attiecībā uz to
nepastāv šādi nosacījumi:
1) pasludināts tā 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 līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs
likvidēts;
2) tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja
tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, vai tie
kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro.
2. Ja Pretendents reģistrēts ārzemes, tam jāiesniedz Reģistrācijas apliecības vai
komersanta reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju (juridiskām personām un
individuālajam komersantam) vai izziņu, ko izsniedzis LR Uzņēmumu reģistra
līdzvērtīga iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un kas apliecina, ka
Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā (ja Pretendents ir juridiska
persona).
3. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
4. Finanšu piedāvājums - (Pielikums Nr. 3)
Pretendents finanšu piedāvājuma cenā iekļauj jebkuras izmaksas, kas saistītas ar
tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām. Izmaksas norādāmas bez PVN ar
precizitāti 3 (trīs) zīmes aiz komata.
5. Degvielas sertifikātu kopijas, kas apliecina pretendenta pārdodamās degvielas
atbilstību Latvijas nacionālajiem standartiem (LVS EN228), Eiropas Savienības
standartiem un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizācijas
standartiem, kā arī normatīvo aktu prasībām, t.sk., Ministru kabineta 2000.gada
26.septembra noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu” (katram degvielas veidam).
6. Spēkā esošas licences par degvielas mazumtirdzniecību apstiprinātu kopiju
7. Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība
ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai piesaista
apakšuzņēmējus, lai kvalificētos Nolikumā izvirzītajām prasībām Pretendentam,
tad informāciju par šādiem apakšuzņēmējiem iekļauj Nolikuma 4. pielikumā.
8. Ja Pretendents ir personu apvienība, iesniedz savstarpēju līgumu, ietverot
informāciju par personu, kas pārstāv apvienību iepirkuma procesā un par katra
dalībnieka līdzdalības apjomu iepirkuma līguma izpildē.
9. Ja Pasūtītājam pieejamās datu bāzēs nebūs iespējams iegūt nepieciešamo
informāciju par Pretendentu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam,
kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, desmit darbadienu laikā
iesniegt izziņas, atļaujas vai apliecības (oriģināli vai to apliecinātas kopijas).
10. Degvielas uzpildes staciju atrašanās vietu saraksts Latvijas teritorijā.
(Pielikums Nr. 5)

Piedāvājuma
10. cena

Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši Pretendentam,
izņemot 21% PVN.
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11. Piedāvājuma
vērtēšana un
izvēles kritēriji

Piedāvājumu vērtēšana
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic
slēgtā sēdē.
Komisija vērtē:
1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma
prasībām;
Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām un noformējuma
neatbilstība ir tik būtiska, ka varētu ietekmēt iepirkuma rezultātu, komisija
piedāvājumu tālāk neizskata.
2. Komisija pārbauda, vai Pretendents ir iesniedzis visus Nolikumā pieprasītos
dokumentus. Ja kāds no Nolikumā prasītajiem dokumentiem nav iesniegts vai
Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju, komisija turpmāk tā piedāvājumu
neizskata.
3. Piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
4. Finanšu piedāvājumu.
5. Gadījumā, ja tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs
Nolikuma prasībām, piedāvājuma iesniedzējs var tikt atzīts par iepirkuma
uzvarētāju.
6. Komisija pārbaudīs PIL 82 panta 5. daļas prasībām Pretendentu, kuram būtu
piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Nolikuma prasībām.
Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendenta saimnieciski
izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko vērtējamo cenu par 1 (vienu) litru, kas
atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.
Piedāvājuma vērtēšana notiks katrai daļai atsevišķi.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu saskaņā ar sekojošu
formulu:
C= (Q x A) + (Y x D)
C – vērtējamā cena
Q – prognozējamais benzīna Ai-95 patēriņš mēnesī (1. daļa-1500 l) (2.daļa-100 l)
A - piedāvātā benzīna Ai-95 viena litra cena (ar atlaidi ,ja atlaide tiek piedāvāta)
Y - prognozējamais dīzeļdegvielas patēriņš mēnesī (1. daļa-3000 l) (2.daļa-100 l)
D - piedāvātās dīzeļdegvielas viena litra cena (ar atlaidi ,ja atlaide tiek piedāvāta)

1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei,
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
12. Iepirkumu
komisijas tiesības salīdzināšanai.
2. Lemt par piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma minētajām
un pienākumi
prasībām.
3. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu vērtēšanā.
4. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
6. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu
attieksmi pret tiem.
7. Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka iesniegts nolikuma prasībām
neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.
8. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par
iepirkuma pārtraukšanu.
Pretendenta
13. tiesības un
pienākumi

1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu, attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
3. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām un
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LR normatīvo aktu prasībām.
4. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu
informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu
atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
5. Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
6. Pārsūdzēt iepirkumu komisijas lēmumu Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā
14. Līguma slēgšana

15. Pielikumi

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz
Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.
Iepirkuma līgums tiks slēgts ņemot vērā piedāvājumā norādīto cenu.
Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma.
Pielikums Nr. 3 – Pretendenta finanšu piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – Informācija par apakšuzņēmējiem
Pielikums Nr. 5 – DUS atrašanās vietu saraksts
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Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
„Degvielas iegāde Apes novada domes vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas numurs Apes ND 2014/7)

N.p.k.

Prece

Prognozējamais daudzums litros vienā mēnesī

1. Degvielas marka
1.1. Bezsvina benzīns Ai-95

1. daļā - 1500

1.2. Dīzeļdegviela

1. daļā - 3000

1.3. Bezsvina benzīns Ai-95

2. daļā - 100

1.4. Dīzeļdegviela

2. daļā - 100

Norādītais degvielas daudzums ir uzskatāms par orientējoši nepieciešamo daudzumu. Pasūtītājs
patur tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā samazināt vai palielināt nepieciešamo degvielas
daudzumu.
2. Degvielas kvalitāte
2.1. Degvielai jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā

standarta statusā adoptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī citu normatīvo dokumentu prasībām.
2.2. Nekvalitatīvas degvielas piegādes gadījumā, ja rezultātā pircēja autotransportam ir
radušies izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, pārdevējs
atlīdzina pircējam zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.3. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai standartos ir izdarīti grozījumi
attiecībā uz degvielas kvalitāti, pretendents nodrošina degvielas kvalitāti atbilstoši
jaunajām prasībām, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamām izmaiņām
3. Bezmaksas papildpakalpojumi
3.1. Brīvi pieejama gaisa spiediena mērīšanas ierīce riepu spiediena korekcijai
4. Kredītkaršu lietošana un norēķinu kārtība
4.1. Bezskaidras naudas norēķins ar degvielas uzpildes kartēm - kredītkartēm
4.2. Pretendents kredītkartes izgatavo bez maksas 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja
rakstveida pieteikuma saņemšanas
4.3. Par katru pirkumu degvielas uzpildes stacijā Pircējam tiek izsniegts kases čeks
5. Pārskata un rēķina par saņemto degvielu un pakalpojumiem saņemšanas
kārtība
5.1. Pārskatu un rēķinu Pārdevējs iesniedz Pircējam par saņemto degvielu ar katru
kredītkarti vienu reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam, kuru
Pircējs apmaksā 5(piecu) darba dienu laikā.
6. Nodrošināta iespēja Pircējam ar kredītkarti iegādāties logu mazgājamo
šķidrumu un motoreļļu.
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Iepirkuma daļas:

1.

Iespēja iegādāties benzīnu Ai-95 un dīzeļdegvielu visā Latvijas teritorijā, bet obligāti
nodrošinot iegādi Smiltenē, Alūksnē, Gulbenē.

2.

Iespēja iegādāties benzīnu Ai-95 un dīzeļdegvielu Igaunijā, Lietuvā.

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām daļām
Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus par daļu.

Pielikums Nr.2

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
„Degvielas iegāde Apes novada domes vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas numurs Apes ND 2014/7)

Informācija par pretendentu1
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods):
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
Vispārējā interneta adrese:

Fakss:

Finanšu rekvizīti
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Konta numurs:
Informācija par pretendenta kontaktpersonu
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

1

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā
arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
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Ar šo mēs apliecinām, ka esam iepazinušies un atzīstam par pareizu iepirkuma Nolikumu, piekrītam
piedalīties iepirkumā un garantējam prasību izpildi. Iepirkuma Nolikums un tā pielikumi ir skaidri un
saprotami, iebildumu un pretenziju nav. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt vai noraidīt jebkuru
piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja
noteikšanai.
Mēs apliecinām , ka


nav 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 līdz līguma izpildes paredzamajam
beigu termiņam tas būs likvidēts;



Pretendentam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, vai tie
kopsummā katrā valstī nepārsniedz 150 euro;



Pretendents ir reģistrēts atbilstoši LR likumdošanai;



Pretendentam izsniegtas atļaujas (licences) veikt degvielas mazumtirdzniecību;



Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu
iepirkumam „Degvielas iegāde Apes novada domes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr.
Apes ND 2014/7



Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikumu un piekrīt visiem iepirkuma tā noteikumiem;



Pretendents atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no Nolikumā
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai;



Pretendenta finanšu piedāvājumā ir paredzēti visi pakalpojuma sniegšanas riski, kas saistīti ar cenu
izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas, kas
nodrošina pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju;



Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

Mūsu piedāvājums ir atbilstošs Tehniskās specifikācijas prasībām un mēs piedāvājam:
N.p.k. Tehniskās specifikācijas prasības
2. Degvielas kvalitāte
2.1. Degvielai jāatbilst spēkā esošo Latvijas

nacionālo standartu, Latvijas nacionālā
standarta statusā adoptēto Eiropas
standartu un citu starptautisko vai
reģionālo standartizācijas organizāciju
standartu, kā arī citu normatīvo
dokumentu prasībām.
2.2. Nekvalitatīvas degvielas piegādes
gadījumā, ja rezultātā pircēja
autotransportam ir radušies izdevumi, kas
apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes
atzinumu, pārdevējs atlīdzina pircējam
zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
2.3. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos
vai standartos ir izdarīti grozījumi
attiecībā uz degvielas kvalitāti,
pretendents nodrošina degvielas kvalitāti
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Pretendenta piedāvājums

atbilstoši jaunajām prasībām, neatkarīgi
no degvielas nosaukuma iespējamām
izmaiņām
3. Bezmaksas papildpakalpojumi
3.1. Brīvi pieejama gaisa spiediena mērīšanas
ierīce riepu spiediena korekcijai
4. Kredītkaršu lietošana un norēķinu
kārtība
4.1. Bezskaidras naudas norēķins ar degvielas
uzpildes kartēm - kredītkartēm
4.2. Pretendents kredītkartes izgatavo bez
maksas 10 (desmit) dienu laikā pēc
Pasūtītāja rakstveida pieteikuma
saņemšanas
4.3. Par katru pirkumu degvielas uzpildes
stacijā Pircējam tiek izsniegts kases čeks
5. Pārskata un rēķina par saņemto
degvielu un pakalpojumiem
saņemšanas kārtība
5.1. Pārskatu un rēķinu Pārdevējs iesniedz
Pircējam par saņemto degvielu ar katru
kredītkarti vienu reizi mēnesī līdz kārtējā
mēneša 5. (piektajam) datumam, kuru
Pircējs apmaksā 5(piecu) darba dienu
laikā.
6. Nodrošināta iespēja Pircējam ar
kredītkarti iegādāties logu mazgājamo
šķidrumu un motoreļļu.

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM
„Degvielas iegāde Apes novada domes vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas numurs Apes ND 2014/7)

1. daļa

Iepirkuma
priekšmets

Iespēja iegādāties benzīnu Ai-95 un dīzeļdegvielu visā Latvijas teritorijā, bet obligāti
nodrošinot iegādi Smiltenē, Alūksnē, Gulbenē.

Preces 1
(viena) litra
cena euro
bez atlaides
bez PVN

Pastāvīgā
atlaide
euro

Preces 1
(viena) litra
cena euro
ar atlaidi
bez PVN

PVN ___ %,
euro

Preces 1 (viena)
litra cena euro
ar atlaidi
ar PVN

Benzīns Ai 95
Dīzeļdegviela
Degvielas cenu par 1 (vienu) litru un atlaidi degvielai jānorāda ar precizitāti trīs zīmes aiz komata (piem.
0,111). Kopējā piedāvājuma summa jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

2. daļa

Iepirkuma
priekšmets

Iespēja iegādāties benzīnu Ai-95 un dīzeļdegvielu Igaunijā, Lietuvā, Krievijā Pleskavas
apgabalā

Preces 1
(viena) litra
cena euro
bez atlaides
bez PVN

Pastāvīgā
atlaide
euro

Preces 1
(viena) litra
cena euro
ar atlaidi
bez PVN

PVN ___ %,
euro

Preces 1 (viena)
litra cena euro
ar atlaidi
ar PVN

Benzīns Ai - 95
Dīzeļdegviela
Degvielas cenu par 1 (vienu) litru un atlaidi degvielai jānorāda ar precizitāti trīs zīmes aiz komata
(piem. 0,111).

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību.
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.4

INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMĒJU(IEM)
„Degvielas iegāde Apes novada domes vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas numurs Apes ND 2014/7)
Nr.
p. k.

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Nosaukums

Pakalpojuma daļas
apjoms no kopējā
apjoma (%)

Apakšuzņēmēja(-u)
paredzēto pakalpojuma
daļu apraksts

1.
……

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.5
DUS ATRAŠANĀS VIETU SARAKSTS
„Degvielas iegāde Apes novada domes vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas numurs Apes ND 2014/7)
N.p.k.

DUS nosaukums

Adrese

1.
……
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Darba laiks

