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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs
Apes novada dome, reă. 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
1.2. Iepirkuma priekšmets
1.2.1. Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2016/22 saskaĦā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma
1.pielikums) Tehniskajā specifikācijā norādītie apjomi ir uzskatāmi par prognozētiem
iepirkuma apjomiem 12 mēnešiem. Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkt tādu degvielas daudzumu
kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai.
CPV kods 09132000-3(benzīns) 09134200-9 (dīzeĜdegviela) 24900000-3 (ėīmiskie produkti)
1.2.2.Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta daĜas atsevišėām
pozīcijām;
1.2.3. Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu;
1.2.4. Līguma izpildes vieta – Latvijas Republika,
1.2.5. Līguma izpildes termiĦš – 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no iepirkuma līguma spēkā
stāšanās dienas.
1.3. Iepirkuma metode - atklāts konkurss (iepirkumu procedūra saskaĦā ar Publisko iepirkumu likuma
8.panta pirmās daĜas 1.punktu) (turpmāk tekstā - PIL).

1.4. Informācijas apmaiĦas kārtība
1.4.1. Informācijas apmaiĦa starp iepirkuma komisiju un Pretendentiem notiek rakstveidā – pa
pastu, elektroniski (saskaĦā ar Publisko iepirkumu likuma 33.panta piektajā daĜā minētajiem
noteikumiem), pieprasījumus adresējot atklāta konkursa „Degvielas iepirkums Apes
novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. Apes ND
Nr.2016/22, Iepirkuma komisijai. Ja Pretendents nosūta informācijas pieprasījumu
Pasūtītājam elektroniski bez droša elektroniskā paraksta, tam vienlaicīgi informācijas
pieprasījums jānosūta uz Pasūtītāja pasta adresi: „Apes novada domes Iepirkumu
komisijai, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337. Atbildes uz attiecīgā piegādātāja
informācijas pieprasījumu tiek sniegtas, nosūtot rakstisku atbildi elektroniski ar drošu
elektronisko parakstu, pa faksu vai pa pastu uz Pretendenta norādīto pasta adresi.
1.4.2. Ja ieinteresētais Pretendents laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras
dokumentos iekĜautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu,
iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām. Atbildes uz Pretendentu pieprasījumiem sniegt
papildu informāciju par Nolikumu tiek nosūtītas Pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, un
vienlaikus publicētas Apes novada mājas lapā http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba3/publiskie-iepirkumi
1.4.3. Pretendentam ir pienākums sekot aktuālajai informācijai mājas lapā
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi un ievērot to savā
piedāvājumā. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies
ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.
1.5. Iepirkuma nolikuma pieejamība un saņemšana
1.5.1. Ar iepirkuma nolikumu (turpmāk – Nolikums) var iepazīties un to var saĦemt uz vietas
Apes novada domē, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 darba dienās no plkst.
09.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 (piektdienās līdz plkst.15.00), sākot ar
iepirkuma izsludināšanas brīdi un Pasūtītāja mājas lapā internetā
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ ievietošanu līdz 2017.gada
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2. janvāris plkst.14:00. Samaksa par dokumentu pavairošanu saskaĦā ar apstiprināto
cenrādi.
1.5.2. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem ar iespēju
apskatīt un lejupielādēt Pasūtītāja mājas lapā: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba3/publiskie-iepirkumi/
1.5.3. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Pretendenti papildus informāciju ir saĦēmuši brīdī, kad
tā publicēta Pasūtītāja mājas lapā: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskieiepirkumi/
1.5.4. Pretendentam ir pienākums sekot pasūtītāja publicētajai informācijai Pasūtītāja mājas lapā:
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ sakarā ar konkursa Nolikuma
precizējumiem un grozījumiem. Tie jāĦem vērā, sagatavojot piedāvājumu.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Piedāvājumu var iesniegt Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV4337 līdz 2017.gada 2. janvāris plkst. 14.00 iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu .
Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam
termiĦam. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu iesniegšanu Piedāvājumi, kas nebūs
iesniegti norādītajā termiĦā, netiks izskatīti.
1.6.2. SaĦemot piedāvājumu, Pasūtītājs reăistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā, darba
dienās no plkst. 09.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 (piektdienās līdz plkst.
15.00), uz aploksnes atzīmējot saĦemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas
neatvērtas līdz piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām un noteiktajai piedāvājumu
atvēršanas sanāksmei;
1.6.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums
saĦemts (ar norādi par piedāvājuma saĦemšanas laiku);
1.6.4. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu satura neizpaušanu un uzglabāšanu neatvērtā
veidā līdz noteiktajam piedāvājumu atvēršanas termiĦam;
1.6.5. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaĜ Pretendentiem.
Netiek izskatīti un tiek atgriezti Pretendentam sekojoši piedāvājumi:
1.6.5.1. saĦemti pēc Nolikuma 1.6.1.punktā norādītā iesniegšanas termiĦa;
1.6.5.2. nav iesniegti Nolikumā noteiktajā kārtībā;
1.6.5.3. nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekĜautā informācija nebūtu pieejama līdz
piedāvājuma atvēršanas brīdim;
1.6.6. Pretendents var grozīt, atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu
iesniegšanas termiĦa beigām Pretendenti var iesniegt grozījumus savos piedāvājumos
attiecīgi noformējot ar norādi „Grozījumi”.
1.6.7. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākās
līdzdalības iepirkumā.
1.6.8. Piedāvājuma mainīšanas (grozīšanas) gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks
uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.6.9. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs un Komisija neuzĦemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultāta.
1.7. Piedāvājumu atvēršanas kārtība
1.7.1. Piedāvājumi tiks atvērti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiĦa beigām;
1.7.2. Piedāvājumu atvēršanai tiek rīkota piedāvājumu atvēršanas sanāksme. Piedāvājumu
atvēršanas norise tiek protokolēta;
1.7.3. Piedāvājumi tiks atvērti, Apes novada domē, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, Apes
novada domes 1. stāva zālē 2017.gada 2. janvāris plkst. 14.00, ievērojot normatīvajos
aktos noteikto kārtību;
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1.7.5. Pēc visu Pretendentu piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
1.8. Piedāvājuma derīguma termiĦš 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no Nolikumā noteiktā
piedāvājumu iesniegšanas termiĦa, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai;

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAI UN NOFORMĒŠANAI
2.1. Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, un tas ir pilnīgi atbildīgs par iesniegtā
piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents
pilnībā akceptē visus iepirkuma noteikumus un prasības;
2.2. Piedāvājums iesniedzams slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā aploksnē (iepakojumā) tā, lai tajā
iekĜautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kuras
jānorāda:
Juridiskajai persona: Pretendenta nosaukums, reăistrācijas Nr., pasta adrese, tālrunis,
fakss un e-pasts;
Fiziskai personai: vārds un uzvārds, tālrunis un e-pasts uzvārds, saimnieciskās
darbības veicēja reăistrācijas numurs (ja tāds ir iegūts VID) , adrese
APES NOVADA DOMES IEPIRKUMA KOMISIJAI
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337

Piedāvājums iepirkumam „Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās
iestāžu vajadzībām”; Identifikācijas NR. APES ND 2016/22
Neatvērt līdz 2017.gada 2. janvārim plkst.14:00
2.3. Piedāvājums iesniedzams latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez
labojumiem, dzēsumiem un svītrojumiem. Ja kādi no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem
nav latviešu valodā, tiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Pretendenta apliecinājums ietver:
2.3.1. Norādi ”TULKOJUMS PAREIZS”;
2.3.2. Apliecinājumu parakstījusi paraksta tiesīgā amatpersona, norādot pilnu amata nosaukumu,
parakstu un paraksta atšifrējumu;
2.3.3. Apliecinājumā norādīts apliecinājuma izdarīšanas vietas nosaukums un datums;
2.4. Uz iesējuma pirmās lapas jābūt norādei “Oriăināls” vai “Kopija”. Piedāvājuma oriăināls un
kopija jāiesaiĦo kopējā aploksnē/iepakojumā;
2.5. Ja Pretendents uzskata, ka kāda no piedāvājumā sniegtajām informācijām ir konfidenciāla,
saskaĦā ar Publiskā iepirkuma likuma 12. panta 2. punktu un Informācijas atklātības likumu,
piedāvājumam pievienot norādi par šādu informāciju, noformējot to kā atsevišėu dokumentu
brīvā formā un norādot satura rādītājā tā atrašanās vietu.
2.6. Pretendents iesniedzot dokumentu kopijas, tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:
2.6.1. Norādi “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA”;
2.6.2. Apliecinājumu parakstījusi paraksta tiesīga amatpersona, norādot pilnu amata nosaukumu,
parakstu un paraksta atšifrējumu;
2.6.3. Apliecinājumā norādīts apliecinājuma izdarīšanas vietas nosaukums un datums, zīmoga
nospiedums (ja ir);
2.7. Pretendentam, iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas
autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriăinālu;
2.8. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši 06.05.2010. likuma „Dokumentu juridiskā
spēka likums” prasībām un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.916 „Dokumentu
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izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām;
2.9. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu/kopiju un
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots, ko
pievieno Pretendenta piedāvājumam kā pēdējo lapu;
2.10. Piedāvājumā iekĜautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem
pārpratumiem. Vārdiem un skaitĜiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs
jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitĜiem,
noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem;
2.11. Piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām un atbilst visām
Nolikuma 2.2.punktā minētajām prasībām, netiek atdoti atpakaĜ un tiek glabāti atbilstoši PIL
prasībām.
2.12. Piedāvājums sastāv no :
2.12.1.Pretendentu atlases dokumentiem un Finanšu-Tehniskā piedāvājuma , atbilstoši
Nolikuma 5. un 6. punktos definētajam - datordrukā, viens oriăināls. Noformēts saskaĦā
ar Nolikuma 2. punktā izvirzītajām prasībām
2.12.2.Finanšu Tehniskā piedāvājuma kopija, kas pievienota kā atsevišės dokuments.
Necaurauklots.
2.12.3.Papildus dokumenti, ja tādi tiek pievienoti saskaĦā ar šī Nolikuma 2.19. punktā noteikto.
2.13. Piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs, kurā norādīts secīgs piedāvājumā iesniegto
dokumentu nosaukumu saraksts un attiecīgās piedāvājuma lapaspuses numurs, kurā konkrētais
dokuments atrodas.
2.14. Piedāvājuma sējumiem ar visiem tajā iekĜautajiem dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai
dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Lapas jānumurē un tām jāatbilst pievienotajam satura
rādītājam. Piedāvājumam uz pēdējās lapas aizmugures caurauklošanai izmantojamā diega gali
nostiprināmi ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauraukloto lapu skaits, ko ar savu parakstu
un Pretendenta zīmogu (ja tāds ir, ja nav- tad uzraksta „bez zīmoga”) apliecina Pretendents vai
tā pilnvarotais pārstāvis.
Teksta un tabulu daĜa nedrīkst būt caurauklota; visai informācijai jābūt skaidri izlasāmai.
Piedāvājums ir jāievieto Nolikuma 2.2.punktā minētajā aploksnē/iepakojumā.
2.15. Piedāvājuma grozījumus noformē un iesniedz atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, uz
aploksnes papildus iepriekš prasītajai informācijai norādot atzīmi: „Piedāvājuma grozījumi”;
2.16. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt;
2.17. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz juridiska persona, to
paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas UzĦēmumu reăistrā vai atbilstošā
reăistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot
atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumenta oriăinālu vai tā apliecinātu kopiju.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst
apvienībā;
2.18. Iepirkuma procedūras, līguma izpildes, informācijas apmaiĦas darba valoda ir latviešu valoda.
2.19. Pretendentam ir tiesības pievienot piedāvājumam jebkurus citus papildus dokumentus, kurus
uzskata par svarīgiem, lai apliecinātu savas tiesības un profesionālās spējas veikt piegādes,
noformējot tos atsevišėi „Papildus dokumenti”. Papildus dokumentiem ir informatīvs raksturs.

3. PRETENDENTI
3.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Ir
reăistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs veikt komercdarbību.
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4. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
4.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības
veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu;
4.2. Prasības attiecināmas uz viesiem apakšuzĦēmējiem, personu apvienību dalībniekiem,
personālsabiedrībām;
4.3. Pretendentu izslēgšanas noteikumi saskaĦā ar Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantu:
4.3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 39.1 pants,
kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem. Ar normatīvo aktu var iepazīties
http://likumi.lv/doc.php?id=133536;
4.3.2. Izslēgšanas nosacījumu esību attiecībā uz Latvijā reăistrētiem pretendentiem Pasūtītājs
iegūs publiskās datubāzēs. Ārvalstīs reăistrētiem pretendentiem Publisko iepirkumu
likumā noteiktajā kārtībā tiks pieprasītas attiecīgas izziĦas.
4.3.3. Lai pārbaudītu Pretendentu, vai uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta
izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs rīkojas saskaĦā ar Publisko iepirkumu likuma 39¹.panta
5.-12. punktos definētajiem noteikumiem.

5. KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
5.1. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu
dalībai iepirkumā, Pretendents pilnībā ir gatavs pildīt visas šajā Nolikumā ietvertās prasības,
normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš viĦa piedāvājumā iekĜautais nosacījums,
kas ir pretrunā ar šo Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma
noraidīšanai;
5.2. Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību PIL un šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendentam
jāatbilst sekojošām kvalifikācijas prasībām un jāiesniedz sekojošus pretendenta kvalifikāciju
apliecinošus dokumentus:
5.2.1. Pretendenta kvalifikācijas prasības

5.2.2. Iesniedzamie pretendenta kvalifikāciju
apliecinošie dokumenti1
5.2.2.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai
konkursā, kurš sagatavots saskaĦā ar Nolikuma
2.pielikumā pievienoto formu.

5.2.1.1. Pretendents ir reăistrēts Latvijas Republikas
UzĦēmumu reăistra Komercreăistrā vai līdzvērtīgā
reăistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un
visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju
apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz
piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzĦēmējiem (ja
pretendents plāno piesaistīt apakšuzĦēmējus).

Ārvalstī reăistrētam pretendentam jāiesniedz
kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir
reăistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.
Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota
persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta
kopija.
--------------------------------------------------------------Latvijā reăistrētajiem Pretendentiem nav jāiesniedz
izziĦas.

---------------------------------------------------Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma
39¹.pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi

Ārvalstī reăistrētam pretendentam jāiesniedz
kompetentas institūcijas izsniegta izziĦa, ka uz to
neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39¹.pantā
definētie izslēgšanas nosacījumi..
Ja tādi dokumenti attiecīgajā ārvalstī netiek izdoti,
Iepirkumu komisija rīkosies saskaĦā ar Publisko
iepirkumu likuma 39¹.panta 12. punktā noteikto.

1

IzziĦas un citi dokumenti, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieĦem un atzīst, ja tie izdoti ne
agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas
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5.2.1.2. Prece atbilst Latvijas Republikā noteiktajām
kvalitātes prasībām un standartiem, tajā skaitā
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada
26.septembra noteikumu Nr.332 “Noteikumi par benzīna
un dīzeĜdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām

5.2.2.2. Pretendenta rakstisks apliecinājums (brīvā
formā) par to, ka piegādā Prece atbilst Latvijas
Republikā noteiktajām kvalitātes prasībām un
standartiem, tajā skaitā Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.332
“Noteikumi par benzīna un dīzeĜdegvielas atbilstības
novērtēšanu” prasībām

5.2.1.3. Pretendentam ir tiesības mazumtirdzniecībā
Latvijas Republikas teritorijā tirgot iepirkuma priekšmetā
minētos naftas produktus

5.2.2.3. Dokumenti (apliecinātas kopijas), kas
apliecina uzĦēmuma tiesības mazumtirdzniecībā
Latvijas Republikas teritorijā tirgot iepirkuma
priekšmetā minētos naftas produktus

5.2.1.4. Pretendents ir licencēts veikt degvielas
mazumtirdzniecību

5.2.2.4. Latvijā reăistrēta Pretendenta degvielas
mazumtirdzniecības vietas apliecība, tai skaitā oficiāla
kvalitātes kontroles institūcijas vai citas kompetentas
iestādes izdotas sertifikāta apliecināta kopijas , kas
apliecina preces kvalitāti un atbilstību standartiem.
Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz attiecīga
profesionālā reăistra izsniegtas reăistrācijas apliecības
kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences,
sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja
attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo
reăistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu
dokumentu izsniegšanu.

5.2.1.5. Pretendentam bez maksas jānodrošina degvielas
kredītkaršu izsniegšanu

5.2.2.5.

5.2.1.6. Pretendents var balstīties uz trešo personu
iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta
atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī
prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un
profesionālajām spējām. Ja pretendents balstās uz trešo
personu iespējām, tad Pretendents pierāda, ka viĦa rīcībā
būs attiecīgie resursi.

5.2.2.6. Personas, uz kuras iespējām Pretendents
balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos
iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājums nodot
Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos
resursus (norādot konkrētus resursus, kādi tiks nodoti
līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks
noslēgts iepirkuma līgums.
Klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina
apliecinājumu parakstījušās personas tiesības
pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras
ietvaros.
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Pretendenta apliecinājums brīvā formā

5.2.2.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad
personu apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri
atbildīgiem par līguma izpildi un jāpierāda pasūtītājam,
ka viĦu rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot:
1) Līgumu (vienošanos) par sadarbību konkrētā
līguma izpildē, kurā jāiekĜauj šāda informācija:
 personu apvienības dibināšanas mērėis un
līguma darbības (spēkā esamības) termiĦš;
 apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri
atbildīgi par Līguma izpildi gadījumā, ja
Pretendentam tiks piešėirtas Līguma slēgšanas
tiesības, norādot katra dalībnieka Līguma darbu
daĜu un tās Līgumcenu;
 informācija par personu apvienības vadošo
dalībnieku;
 pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties
visu personas dalībnieku vārdā un to vietā,
norādot dalībnieka pilnvarotās personas
ieĦemamo amatu, vārdu un uzvārdu;
 un cita informācija, kas svarīga līguma
slēdzējiem ;

5.2.1.7 Pretendents var būt arī personu apvienība

2) Pielikums Nr.5
5.2.1.8. Pretendentam jānorāda visus apakšuzĦēmējus
(ja tādi tiek piesaistīti)

5.2.2.8. Pretendenta piesaistīto apakšuzĦēmēju
saraksts, norādot katram apakšuzĦēmējam izpildei
nododamo līguma daĜu saskaĦā ar tehnisko
specifikāciju. Pielikums Nr.5 un pielikums Nr.5.1.

5.2.1.9. Izdrukas no Valsts ieĦēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un
tā piedāvājumā norādīto apakšuzĦēmēju vidējām stundas
tarifa likmēm profesiju grupās (Publisko iepirkumu
likuma 48.pants).

5.2.2.9. Publisko iepirkuma likumā 48.panta 11.daĜas
kārtībā Pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz
izdrukas no EDS par Pretendenta un tā piedāvājumā
norādīto apakšuzĦēmēju vidējām stundas tarifa likmēm
profesiju grupās.
Ja atbilstoši pretendenta Valsts ieĦēmumu dienesta
elektroniskās deklarēšanas sistēmas izdrukai par
pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzĦēmēju
vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās,
redzams, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto
apakšuzĦēmēju darba Ħēmēju vidējā stundas tarifa
likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos
gada ceturkšĦos pēdējo četru gada ceturkšĦu periodā
līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80
procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo
stundas tarifa likmi), pretendents ir tiesīgs kopā ar
piedāvājumu iesniegt paskaidrojumu par minēto faktu
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta
nosacījumiem.
Nosacījums nav attiecināms uz ārvalstu
pretendentiem.

5.2.1.10.Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu katru dienu 24 stundas diennaktī, kā arī pēc
Pasūtītāja pieprasījuma 12 darba dienu laikā veikt
dīzeĜdegvielas piegādi ar Pretendenta transportu 6000
litru gadā (vienā piegādes reizē – 1000 litri) adresē:
„Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes novads

5.2.2.10. Ietverts Pretendenta pieteikumā (pielikums
Nr. 3)

5.3. Piedāvājumi, kuros netiks iekĜauti 5.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti vai kvalifikācijas
prasības neatbildīs Nolikuma noteiktajām prasībām, tiks izslēgti no turpmākā vērtēšanas
procesa.
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5.4. Ja līguma slēgšanas tiesības iegūs pretendents, kurš ir fiziska persona, tam līdz līguma
slēgšanas brīdim, kas tiks norādīts Pretendentam paziĦojumā par līguma slēgšanu, ir
jāreăistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējam.

6. FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
6.1.

Piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam „Finanšu- tehniskā piedāvājuma
veidlapa iepirkumam” un 4. pielikumam „DUS atrašanās vietu saraksts”.
6.1.1. Pretendenta DUS ir jābūt Alūksnē, Smiltenē, Gulbenē, ceĜa posmā Ape-Rīga un Rīgā.
Pretendenta DUS jābūt izvietotām visā Latvijas Republikas teritorijā
Ja Pretendents nevar nodrošināt šo prasību, tas tiek izslēgts no dalības konkursā

6.2.

Cenas jānorāda euro. Katra degvielas veida (markas) viena litra mazumtirdzniecības cenā ir
jāietver visi nodokĜi (izĦemot PVN). Ja pretendents piedāvā atlaides, jānorāda atlaide % katrai
degvielas markai, kas tiks piemērota visā līguma darbības laikā.

6.3. Finanšu piedāvājumā cenu aprēėinam aiz komata jābūt trim zīmēm (piem. 0,123); Kopējā
piedāvājuma summa jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
6.4. Ja tie k piedāvātas atlaides, tām jābūt spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku
6.5. SaskaĦā ar šo Nolikumu piedāvājuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši pielikumos
pievienotajām formām. Gadījumos, ja piedāvājumā iesniegti dokumenti sagatavoti
neizmantojot dotās formas, tiks vērtēts, vai tajos sniegta visa pievienotajās formās prasītā
informācija.

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
7.1. Piedāvājumu noformējuma un iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām. Ja
piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām un noformējuma neatbilstība ir tik
būtiska (Piedāvājums nav ievietots aizlīmētā iepakojumā; Neaizlīmēts iepakojums; Iepakojums nav
noformēts atbilstoši Nolikuma 10.4. punktam un tā rezultātā tas atvērts pirms noteiktā laika; Saplēsts
iepakojums tādā mērā, ka var piekĜūt tā saturam; Ir redzams, ka iepakojums ir bijis atvērts un aizlīmēts
atkārtoti), ka varētu ietekmēt iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

7.2.

Komisija pārbauda, vai uz Pretendentiem neattiecas 39.1pantā definētās prasībām dienā, kad
paziĦojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājas lapā. Atkarībā no pārbaudē iegūtajiem
rezultātiem iepirkumu komisija rīkosies saskaĦā ar Publisko iepirkuma likuma 39.1pantā
noteikto.

7.3.

Piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

7.4.

Finanšu tehnisko piedāvājumu.

7.5.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta 3. daĜai Iepirkumu komisija pārbauda
matemātisko kĜūdu esamību/neesamību.

7.6.

Par visiem aritmētisko kĜūdu labojumiem komisija triju darba dienu laikā paziĦo
Pretendentam.

7.7.

Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kĜūdas, komisija Ħem vērā
tikai tās cenas, kas ir izlabotas saskaĦā ar Nolikumā noteikto kārtību.

7.8.

Gadījumā, ja diviem vai vairākiem Pretendentiem piedāvājumi būs ar vienādu cenu, līguma
slēgšanas tiesības tiks noteiktas izlozes kārtībā.

7.9.

Komisija pārliecināsies, vai Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu Publisko
iepirkumu likuma 48. panta noteiktā kārtībā, kā arī pieprasīs Pretendentam cenas
pamatojumu. Ja Pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, to izslēgs no
turpmākās dalības iepirkumā

7.10.

Pretendentu, kuram būtu piešėiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija Ministru kabineta
noteiktajā informācijas sistēmā pārbauda, vai uz šo Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu
likuma 39.1.pantā minētie izslēgšanas nosacījumi dienā, kad tiks pieĦemts lēmums par līguma
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slēgšanas tiesību piešėiršanu.
7.11.

Iepirkuma komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīs Pretendenta piedāvājumu ar zemāko
vērtējamo cenu , kas atbilst iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām.

7.12.

Gadījumā, ja līguma tiesības tiks piešėirtas fiziskai personai un netiks izpildīta šī Nolikuma
5.7. punktā definētā prasība, līguma tiesības tiks piešėirtas nākamajam Pretendentam, kurš
atbilst Nolikuma prasībām.

7.13.

Gadījumā, ja atklātajā konkursā tiks iesniegts viens piedāvājums, komisija situāciju izvērtēs
saskaĦā ar PIL 56. panta 7. punktu.

7.14.

SaskaĦā ar šo Nolikumu piedāvājuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši pielikumos
pievienotajām formām. Gadījumos, ja piedāvājumā iesniegti dokumenti sagatavoti
neizmantojot dotās formas, tiks vērtēts, vai tajos sniegta visa pievienotajās formās prasītā
informācija.

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1.

Komisijas tiesības:
8.1.1. Pieprasīt no Pretendentiem precizētu informāciju par savu piedāvājumu, nosakot, ka
informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas;
8.1.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs
vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai
kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti
Komisijai uz uzrāda to oriăinālus;
8.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot Pretendentu Finanšu piedāvājumos
konstatētās aritmētiskās kĜūdas, informējot par to Pretendentus;
8.1.4. Pieaicināt atbilstoša profila speciālistu – ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei,
Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un
salīdzināšanai;
8.1.5. Izvēlēties slēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais
piedāvājums ar viszemāko cenu bez PVN, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt Līgumu ar
Pasūtītāju;
8.1.6. PieĦemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešėiršanu;
8.1.7. Neizvērtēt iepirkumam iesniegtos Pretendentu piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā
izvirzītajām prasībām;
8.1.8. Jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums un par to ir nosūtīts
paziĦojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem;
8.1.9. Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaĦā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

8.2.

Komisijas pienākumi:
8.2.1. Nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu;
8.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi
8.2.3. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaĦā ar PIL, citiem normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, pieĦemt lēmumu par iepirkuma rezultātu;
8.2.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmumu pieĦemšanas rakstiski informēt Pretendentus par
pieĦemto lēmumu;
8.2.5. Citi pienākumi un tiesības, kas izriet no Nolikuma un spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
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9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Pretendenta tiesības:
9.1.1. Iepazīties ar Nolikumu un pielikumā pievienotajiem dokumentiem;
9.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saĦemts;
9.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiĦa beigām grozīt, atsaukt vai mainīt savu iesniegto
piedāvājumu;
9.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
9.1.5. Pretendentiem ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem
noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem Pretendentiem;
9.1.6. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma
83.pantā noteiktajā kārtībā;
9.1.7. Citas pretendenta tiesības saskaĦā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
9.2. Pretendenta pienākumi:
9.2.1. Rūpīgi iepazīties ar Nolikumā minētajiem nosacījumiem, sagatavot piedāvājumu
atbilstoši Nolikuma prasībām;
9.2.2. Patstāvīgi sekot Pasūtītāja mājas lapā: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskieiepirkumi/ publicētajai papildus informāciju vai precizējumiem Nolikumā un ietvert šo
informāciju piedāvājumā;
9.2.3. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju;
9.2.4. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumu par papildu informāciju, kas nepieciešama
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei,
salīdzināšanai un vērtēšanai;
9.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
9.2.6. Citi pretendenta pienākumi saskaĦā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. LĪGUMA SLĒGŠANA
Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta
piedāvājumu un saskaĦā ar Nolikuma noteikumiem.

11. PIELIKUMI:
Pielikums Nr. 1 – Tehniskā specifikācija
Pielikums Nr. 2 - Piedāvājuma forma
Pielikums Nr. 3 – Finanšu tehniskais piedāvājums
Pielikums Nr. 4 – DUS atrašanās vietu saraksts
Pielikums Nr. 5 – Informācija par apakšuzĦēmējiem/partneriem
Pielikums Nr. 5.1.- ApakšuzĦēmēju apĦemšanās
Pielikums Nr. 6 – Līguma paraugs
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Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2016/22
1. Iepirkuma raksturojums un nosacījumi.
1.1. Pretendents nevar iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.
1.2. Pretendents nodrošina degvielas iegādi DUS katru dienu 24 stundas diennaktī.
Iepirkums
Degvielas iegādes pakalpojumu nodrošināšana Pasūtītājam tuvākajās uzpildes stacijās Smiltenē,
Alūksnē, Gulbenē, ceĜa posmā Ape- Rīga, Rīgā un citur Latvijas Republikas teritorijā
(litri)

Degvielas tips
95 E markas benzīns
DīzeĜdegviela

22 000
38 000
( t.sk. 6000 litri pēc pasūtītāja pieprasījuma ar piegādi)

Norādītais degvielas daudzums ir uzskatāms par orientējoši nepieciešamo daudzumu. Lai
nodrošinātu pašvaldības un to iestāžu darbību, kā arī Ħemot vērā tām pieejamos finanšu
resursus, Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā palielināt vai samazināt
degvielas iegādes daudzumu.
2.

Degvielas kvalitāte

Degvielai jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā
standarta statusā adoptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reăionālo
2.1.
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 izmaiĦām.
2.4. Nodrošināt ziemas dīzeĜdegvielas iegādi.
3. Bezmaksas papildpakalpojumi
3.1. Brīvi pieejama gaisa spiediena mērīšanas ierīce riepu spiediena korekcijai
4. Kredītkaršu lietošana un norēėinu kārtība
4.1.

Bezskaidras naudas norēėins ar degvielas uzpildes kartēm - kredītkartēm

4.2. Pretendents kredītkartes izgatavo bez maksas 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja
rakstveida pieteikuma saĦemšanas.
4.3. Par katru pirkumu degvielas uzpildes stacijā Pircējam tiek izsniegts kases čeks
4.4. Kredītkaršu lietošanas /izmantošanas/ noteikumi un degvielas kartes pieteikuma
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veidlapa
5. Pārskata un rēėina par saĦemto degvielu un pakalpojumiem saĦemšanas kārtība
5.1. Pārskatu un rēėinu Pārdevējs iesniedz Pircējam par saĦemto degvielu ar katru
kredītkarti vienu reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam.
5.2. Apmaksu par iepriekšējā mēnesī izlietoto degvielu Pasūtītājs veic 12 (divpadsmit)
darba dienu laikā no rēėina saĦemšans dienas.
6. Nodrošināta iespēja Pircējam ar kredītkarti iegādāties smērvielas, logu
mazgāšanas šėidrumu, motora dzesēšanas šėidrumu, degvielas piedevas, eĜĜu,
transmisijas siksnas, ėīĜsiksnas, logu tīrītāju slotiĦas, spuldzes, drošinātājus u.c.
7. Pretendents nodrošina degvielas iegādi katru dienu 24 stundas diennaktī.
8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 12 darba dienu laikā veikt dīzeĜdegvielas piegādi ar
Pretendenta transportu 6000 litru gadā (vienā piegādes reizē – 1000 litri) adresē:
„Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes novads

Pielikums Nr.2

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2016/22
Informācija par pretendentu2
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reăistrācijas 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:
IeĦemamais amats:
Tālrunis:
E-pasta adrese:

Fakss:

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
2

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku
atsevišėi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.
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saprotami, iebildumu un pretenziju nav. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieĦemt vai noraidīt jebkuru
piedāvājumu, kā arī anulēt iepirkuma rezultātus un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz
līguma slēgšanai.
Mēs apliecinām , ka
•
•

Uz Pretendentu un tā apakšuzĦēmējiem (ja piesaista) neattiecas Publisko iepirkumu likuma
39.1pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.
Pretendents ir reăistrēts atbilstoši LR likumdošanai
(vai citas valsts likumdošanai, kur Pretendents reăistrēts, ja iesniedz citā valstī reăistrēts Pretendents);

•

Pretendentam izsniegtas atĜaujas (licences) veikt degvielas mazumtirdzniecību;

•

Pretendents, parakstot šo pieteikumu, apliecina savu dalību un iesniedz savu piedāvājumu
iepirkumam Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2016/22

•

Pretendents atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no Nolikumā
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiĦa, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz
iepirkuma līguma noslēgšanai;

•

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

•

Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.3

FINANŠU - TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2016/22
piedāvājums ir sekojošs:
/pretendenta nosaukums/

Degvielas iegādes pakalpojumu nodrošināšana Pasūtītājam tuvākajās uzpildes stacijās Smiltenē, Alūksnē, Gulbenē, ceĜa posmā Ape- Rīga,
Rīgā un citur Latvijas Republikas teritorijā

Degvielas veids

1

Benzīns A 95 E
DīzeĜdegviela

Plānotais
apjoms gadā
(litri)

2

Vidējā viena litra degvielas cena laika
periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz
iepirkuma izsludināšanas dienai
(ieskaitot)
Euro bez PVN, pretendenta degvielas
uzpildes stacijās

Atlaide %
/ja tāda tiek piedāvāta/ *

Paredzamā līgumcena
par vienu litru,
piemērojot atlaidi
(ja tiek piedāvāta)

Paredzamā kopējā
līgumcena
ar atlaidi bez PVN
(2.kolonna x 5.kolonna )

bez PVN
(euro)

3

4

(euro)

5

6

22 000
38 000
1

Kopējā līgumcena bez PVN
/vārdiem/

PVN 21%
Pavisam kopā ar PVN
1

-vērtējamā cena

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.

*- Pretendenta piedāvātā atlaide tiek piemērota pēc katras degvielas iegādes reizes visās pretendenta piedāvātajās DUS visā Līguma darbības laikā neatkarīgi no 1 litra degvielas cenas.
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Mūsu piedāvājums ir atbilstošs Tehniskās specifikācijas prasībām un mēs piedāvājam:
N.p.k. Tehniskās specifikācijas prasības

Pretendenta piedāvājums

2. Degvielas kvalitāte
2.1. Degvielai jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu,
Latvijas nacionālā standarta statusā adoptēto Eiropas
standartu un citu starptautisko vai reăionālo 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 izmaiĦām
2.4. Nodrošināt ziemas dīzeĜdegvielas iegādi
3. Bezmaksas papildpakalpojumi
3.1. Brīvi pieejama gaisa spiediena mērīšanas ierīce riepu
spiediena korekcijai
4. Kredītkaršu lietošana un norēėinu kārtība
4.1. Bezskaidras naudas norēėins ar degvielas uzpildes kartēm kredītkartēm
4.2. Pretendents kredītkartes izgatavo bez maksas 10 (desmit)
dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieteikuma
saĦemšanas.
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2

4.3. Par katru pirkumu degvielas uzpildes stacijā Pircējam tiek
izsniegts kases čeks
4.4. Kredītkaršu lietošanas /izmantošanas/ noteikumi un
degvielas kartes pieteikuma veidlapa
5. Pārskata un rēėina par saĦemto degvielu un pakalpojumiem saĦemšanas kārtība
5.1. Pārskatu un rēėinu Pārdevējs iesniedz Pircējam par
saĦemto degvielu ar katru kredītkarti vienu reizi mēnesī
līdz kārtējā mēneša 5. (piektajam) datumam.
5.2. Apmaksu par iepriekšējā mēnesī izlietoto degvielu veikt
12 (divpadsmit) darba dienu laikā no rēėina saĦemšanas
dienas.
(Vai citāds Pretendenta priekšlikums)
6. Nodrošināta iespēja Pircējam ar kredītkarti iegādāties
smērvielas, logu mazgāšanas šėidrumu, motora dzesēšanas
šėidrumu, degvielas piedevas, eĜĜu, transmisijas siksnas,
ėīĜsiksnas, logu tīrītāju slotiĦas, spuldzes, drošinātājus utt.).
7. Pretendents nodrošina degvielas iegādi katru dienu 24
stundas diennaktī.
8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 12 darba dienu laikā veikt
dīzeĜdegvielas piegādi ar Pretendenta transportu 6000
litru gadā (vienā piegādes reizē – 1000 litri) adresē:
„Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes novads
2

-Pretendentam ir tiesības sniegt līdzvērtīgu vai labāku piedāvājumu par Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

! Pielikumā pievienot:
1) Kredītkaršu lietošanas /izmantošanas/ noteikumus
2) Degvielas kartes pieteikuma veidlapu
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pielikums Nr.4
DUS ATRAŠANĀS VIETU SARAKSTS

LATVIJĀ
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2016/22
N.p.k.

DUS nosaukums

Adrese

Darba laiks

1.
……

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.5

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEM
PARTNERIEM UN APAKŠUZĥĒMĒJIEM
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2016/22

Nr. p.
k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Statuss
piedāvājumā
(apakšuzĦēmējs)
(partneris)

1.
……

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Pakalpojuma
daĜas apjoms
no kopējā
apjoma (%)

ApakšuzĦēmēja(-u) /
partneru paredzēto
pakalpojuma daĜu
apraksts

Pielikums Nr. 5.1
APAKŠUZĥĒMĒJA APĥEMŠANĀS
(iesniedz, ja attiecas)
Ar šo mēs ____________________________ _____________ apĦemamies kā apakšuzĦēmējs
(uzĦēmuma nosaukums, reă. Nr.)
Strādāt pie līguma Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2016/22
izpildes ________________________________ piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks
(pretendenta nosaukums)
piešėirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot__________________________________________
(minēt konkrētos apakšuzĦēmējam veicamās piegādes un to apjomus (% un summa, EUR bez PVN).
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.

ApakšuzĦēmējs vai tā pārstāvis

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr. 6
Identifikācijas NR. APES ND 2016/22

IEPIRKUMA LĪGUMS /PARAUGS/
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Apē, Apes novadā

2016.gada ……..

Apes novada dome, reăistrācijas Nr.90000035872, adrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads,
LV-4337, kuru uz nolikuma pamata pārstāv izpilddirektors Viesturs Dandens, turpmāk – Pircējs, no
vienas puses, un
……………………., reăistrācijas Nr………………. adrese …………………….., kuru uz
……………… pamata pārstāv …………………….., turpmāk – Pārdevējs, no otras puses, abi kopā
saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Degvielas iepirkums Apes novada
pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” Identifikācijas NR. APES ND 2016/22 rezultātiem, bez
maldiem un viltus noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1.
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.

Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk – DUS),
izmantojot Pārdevēja derīgas kredītkartes, turpmāk – Karte, benzīnu 95E un dīzeĜdegvielu,
turpmāk – Degviela, un transportlīdzekĜu ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamās preces
24 stundas diennaktī, 7 (septiĦas) dienas nedēĜā, Līguma 5.1. punktā norādītajā termiĦā
ievērojot Līgumu un tā pielikumā minētos noteikumus.

1.2.

Pēc Pircēja pieprasījuma, Līguma 5.1. punktā norādītajā termiĦā, 12 (divpadsmit) darba dienu
laikā Pārdevējs ar savu transportu veic dīzeĜdegvielas piegādi 6000 (seši tūkstoši) litru apjomā
(vienā piegādes reizē – 1000 litri) uz adresi: „Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes novads.
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1.3.

Degvielas cena tiek noteikta saskaĦā ar iepirkuma “Degvielas iepirkums Apes novada
pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām” Identifikācijas NR. APES ND 2016/22 rezultātiem.

1.4.

Puses vienojas, ka Pārdevējs visā Līguma izpildes laikā, Pircējam sniedz šādas pastāvīgas

atlaides no mazumtirdzniecības cenas Degvielas iegādei Latvijas Republikas teritorijā
Pārdevēja esošajās DUS pirkuma veikšanas brīdī:
1.4.1. benzīna 1 (viena) litra mazumtirdzniecības cenai atlaide ir ….. % (…… procenti);
1.4.2.dīzeĜdegvielas 1 (viena) litra mazumtirdzniecības cenai atlaide ir …% (…… procenti).
2.1.

2.
PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Pircējs, pasūtot Pārdevējam Kartes, apĦemas aizpildīt Kartes pieteikuma veidlapas, norādot
Karšu izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju.

2.2.

Pircējs apĦemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu izmantošanu.

2.3.

Pārdevējs, izgatavojot Pircējam Karti, atver Kartes Kontu.

2.4.

Pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs apĦemas izgatavot un
izsniegt Pircējam tā pasūtītās Kartes …………… darba dienu laikā.

2.5.

Pārdevējs garantē apkalpot izsniegtās Kartes ………………………. Pircējs ir pilnā mērā
atbildīgs par visām ar Karti veiktajām darbībām un apmaksā visus pirkumus, un pakalpojumus,
kuri veikti ar šo Karti. Karte ir Pārdevēja īpašums, kura pēc Pārdevēja vai tā pilnvaroto personu
pieprasījuma ir nekavējoties jāatdod Pārdevējam. Pārdevēja kā Kartes īpašnieks nav atbildīgs
par darījumiem, kas veikti ar Karti.

2.6.

Ja Karte pazaudēta, bojāta vai nozagta, par to nekavējoties jāziĦo Pārdevējam pa tālr.:
…………., norādot pilnu kartes numuru. Telefoniskais paziĦojums 2 (divu) dienu laikā obligāti
jāapstiprina rakstveidā, nosūtot paziĦojumu par Kartes bojājumu, nozaudēšanu vai nozagšanu
pa faksu: ……….., vai nosūtot to pa elektronisko pastu uz šādu Pārdevēja elektroniskā pasta
adresi: ……………... Pārdevējs garantē nozaudētās vai nolaupītās degvielas kartes bloėēšanu
1(vienas) stundas laikā no informācijas saĦemšanas brīža. Pēc kartes bloėēšanas degviela pēc
tās netiek izsniegta līdz rakstiskam bloėēšanas iemesla atsaukumam, ko paraksta Pircējs.
Pircējam ir jāatlīdzina Pārdevējam visi veiktie pirkumi, kas tika īstenoti izmantojot Karti līdz
Kartes darbības bloėēšanai.

2.7.

Katra mēneša beigās Pārdevējs iesniedz Pircējam ikmēneša Kartes Konta pārskatu par Konta
naudas līdzekĜu kustību un Rēėinu, kurš jāapmaksā 12 (divpadsmit) darba dienu laikā no
Rēėina saĦemšanas dienas. Atskaite un Rēėins tiek nosūtīti uz Pircēja e-pasta adresi:
administracija@ape.lv, vai citu Pircēja norādītu e-pasta adresi. Pārdevēja elektroniski
sagatavotais Rēėins ir saistošs Pircējam un ir par pamatu norēėinu veikšanai. Puses savstarpēji
vienojas, ka šāds Rēėins ir derīgs un atzīstams par norēėinu attaisnojuma dokumentu bez
Pārdevēja un Pircēja zīmoga nospieduma un amatpersonas paraksta. Cita informācija tiek
izsūtīta pa pastu uz Pircēja līgumā norādīto adresi.

2.8.

Pārdevējs apĦemas pārdot Degvielu Līguma darbības laikā atbilstoši Līguma un Latvijas
Republikas saistošo normatīvo aktu prasībām.

2.9.

Pārdevējs apĦemas nodrošināt drošu piekĜuvi DUS Degvielas saĦemšanai.

2.10. Pārdevējs apĦemas nodrošināt iespēju Pircējam ar kredītkarti iegādāties smērvielas, logu
mazgāšanas šėidrumu, motora dzesēšanas šėidrumu, degvielas piedevas, eĜĜu, transmisijas
siksnas, ėīĜsiksnas, logu tīrītāju slotiĦas, spuldzes, drošinātājus u.c.
2.11. Pircējs apĦemas veikt samaksu par Līguma un Latvijas Republikas saistošo normatīvo aktu
prasībām atbilstoši saĦemto Degvielu un Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.1.

3.2.

3.
DEGVIELAS KVALITĀTE
Degvielas kvalitāte ir apliecināta ar Degvielas ražotāju un/vai izplatītāju sertifikātiem, kura
atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pēc Pircēja pieprasījuma
Pārdevējs iesniedz Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
apliecinātas Degvielas atbilstības sertifikātu kopijas.
Degvielai, kas tiek pārdota saskaĦā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.
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3.3.

Pretenzijas par Degvielas kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaĦā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.4.

Ja Pārdevējs Pircēja iesniegto pretenziju par Degvielas kvalitāti neatzīst, jebkura no Pusēm
atzinuma sniegšanai par Degvielas kvalitāti var pieaicināt ekspertu. Ja pieaicinātais eksperts
pamatoti apstiprina nekvalitatīvas Degvielas faktu, Pārdevējs sedz Pircēja zaudējumus, kas
radušies Pircējam sakarā ar nekvalitatīvu Degvielu un ar eksperta pakalpojumu apmaksu.

3.5.

Mainoties Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem vai standartiem attiecībā uz
Degvielas kvalitāti, Degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no iespējamās
Degvielas nosaukuma maiĦas.

3.6.

Nodrošināt ziemas dīzeĜdegvielas piegādi.

4.1.

4.
PUŠU ATBILDĪBA
Pušu pārstāvji apliecina, ka tiem ir visas tiesības uzĦemties Līgumā noteiktās saistības.

4.2.

Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

4.3.

Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina tos
Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

4.4.

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.

4.5.

Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
5.

LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA,
STRĪDU IZSKATĪŠANA

5.1.

Šis Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit)
mēnešiem no abpusēja līguma parakstīšanas brīža.

5.2.

Pusēm ir tiesības, savstarpēji vienojoties, veikt izmaiĦas Līgumā. Visi Līguma grozījumi un
papildinājumi jānoformē rakstveidā, attiecīgi tos Pusēm parakstot.

5.3.

Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu pirms noteiktā termiĦa, savstarpēji par to vienojoties.

5.4.

Pircējam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to iepriekš rakstiski brīdinot
Pārdevēju vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš bez jebkādas soda sankcijas piemērošanas.

5.5.

Pircējs, ar rakstisku paziĦojumu, ir tiesīgs Līgumu izbeigt nekavējoties šādos gadījumos:
5.5.1.ja Pircējam neapmierina Degvielas kvalitāte, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem un
Latvijas Republikas noteiktajiem Degvielas kvalitātes standartiem, ko apstiprina
atbilstošs ekspertīzes vai eksperta slēdziens;
5.1.2.ja Pārdevējs vienpusēji samazina Līguma 1.4.1, 1.4.2. apakšpunktos noteikto Degvielas
cenas atlaidi;
5.1.3.ja pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process;
5.1.4.ja Latvijas Republikas kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija Pārdevēja
saimnieciskajā darbībā ir konstatējusi Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumu
un apturējusi tā darbību;
5.1.5.ja Pārdevējs nespēj nodrošināt Preces iegādi ilgāk kā 30 dienas.

5.6.

Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, par to iepriekš rakstiski brīdinot
Pircēju vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš bez jebkādas soda sankcijas piemērošanas.

5.7.

Visa Līguma pirmstermiĦa izbeigšanas gadījumā, ne vēlāk kā līdz Līguma izbeigšanas dienai,
Pārdevējs sagatavo un paziĦo Pircējam savstarpējos norēėinus. Pircējam ir tiesības 20
(divdesmit) dienu laikā no norēėinu salīdzināšanas akta saĦemšanas iesniegt Pārdevējam savus
iebildumus par norēėinu pareizību. SaĦemot iebildumus, Pārdevējs nezaudē tiesības uz
samaksu, kas viĦam atbilstoši norēėinam pienākas.

21

5.8.

Ja Pircējs 20 (divdesmit) dienu laikā no norēėinu salīdzināšanas akta saĦemšanas dienas nav
iesniedzis Pārdevējam iebildumus par saĦemto salīdzināšanas aktu, tad šis akts uzskatāms par
galīgu un nav apstrīdams.

5.9.

Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceĜā.
Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

5.10. Pircējam Līguma izbeigšanas dienā ir jāatdod Kartes Pārdevējam.
6.

CENA UN NORĒĖINU KĀRTĪBA

6.1.

Preču cena katrā atsevišėā pirkšanas gadījumā tiek noteikta atbilstoši pirkuma brīdī DUS spēkā
esošām preču pārdošanas cenām bez PVN, piemērojot atlaidi ___ % apmērā bez PVN no
preces cenas.

6.2.

Preču cenai tiek pievienots 21 % PVN, pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots atbilstoši
spēkā esošai likumdošanai.

6.3.

Par pamatu samaksai kalpo preču pavadzīme – rēėins.

6.4.

Norēėinus ar saĦemtajām veic vienu reizi mēnesī saskaĦā ar Pārdevēja izsniegto rēėinu 12
(divpadsmit) darba dienu laikā.
7.

NEPĀRVARAMA VARA

7.1.

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daĜēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja
tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākĜu rezultātā, kurus
Puses nevarēja paredzēt un novērst racionāliem līdzekĜiem. Šeit pieskaitāmi dabas katastrofas,
ugunsgrēks, plūdi, zibens, elektroenerăijas padeves bojājumi, blokāde, karš, jebkuras militāras
akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi ārkārtēji apstākĜi, kā
arī pārējie Pušu kontrolei nepakĜautie apstākĜi.

7.2.

Šādu apstākĜu pastāvēšanas gadījumā viena no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā nosūta paziĦojumu
otrai Pusei un rakstveidā vienojas par Līguma noteikumu tālāko izpildi, kā arī ziĦo rakstiski
otrai Pusei par laika pagarinājumu, kas nepieciešams saistību izpildei. Tāpat arī vienai Pusei ir
jāziĦo otrai Pusei par to, kad ir beigusies nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākĜu darbība, uz
ko balstoties, Puses vienojas par turpmākajām Līguma darbības sekām.

7.3.

Ja Puse neinformē par šādiem apstākĜiem otru Pusi saprātīgā laikā un kārtībā, tā zaudē tiesības
atsaukties uz šādu apstākĜu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.

7.4.

Pusēm šādos apstākĜos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos
zaudējumus otrai Pusei.

7.5.

Ja nepārvaramas varas apstākĜi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta
un Puses veic savstarpējo norēėinu.

7.6.

Nepārvaramas varas apstākĜu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas.

8.1.

8.
NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
Pircēja kontaktpersona Līguma darbības laikā un 1.2. punkta noteiktās degvielas piegādes
nodrošināšanai ir……………. m.tel…………… e-pasts………………………………….

8.2.

Pārdevēja kontaktpersona Līguma darbības laikā un 1.2. punkta noteiktās degvielas piegādes
nodrošināšanai ir……………. m.tel…………… e-pasts………………………………….

8.3.

Puses apĦemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz savstarpējo saistību saturu un to izpildes
komerciālajiem noteikumiem.

8.4.

Šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

8.5.

Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka viĦām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas,
atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to apliecināt.

8.6.

Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 4 (četrām) lapaspusēm, katrai Pusei
pa vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
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8.7.

Līgumam pievienots pielikums, kas ir neatĦemama šī Līguma sastāvdaĜa:
8.7.1. Pielikums Nr. 1 „Pretendenta finanšu tehniskais piedāvājums”
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PIRCĒJS:

PĀRDEVĒJS:

Apes novada dome
Reăistrācijas Nr. 90000035872
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,
AS Swedbank
Konta Nr.: LV28HABA0551025833523
Tālr.: 64307220; Fakss: 64381158
E-pasts: administracija@ape.lv
_______________________________________
z.v.
Izpilddirektors Viesturs Dandens

__________________________________
/paraksts un atšifrējums/
z.v.

Līguma parakstīšanas datums…………..

Līguma parakstīšanas datums…………..
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