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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. 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
1.2. Iepirkuma priekšmets
1.2.1. Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2017/39 saskaņā 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.
1.2.2. CPV kods 0900000-3
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 termiņš – 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no iepirkuma līguma spēkā
stāšanās dienas.
1.3. Iepirkuma metode - atklāts konkurss
1.4. Informācijas apmaiņas kārtība
1.4.1. Iepirkumu komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem
ar iespēju apskatīt un lejupielādēt Pasūtītāja profilā
http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/
1.4.2. Pretendents papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām
prasībām attiecībā un piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendenta atlasi
pieprasa laikus, Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas
pirms piedāvājuma Iesniegšanas termiņa beigām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
36. panta otro daļu.
1.4.3. Pretendentam ir pienākums sekot aktuālajai informācijai Pasūtītāja profilā
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.
1.4.4. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu
valodā pa pastu, faksu- 64381158 vai e-pastu: inese.muceniece@ape.lv Saziņas
dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
1.4.5. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo konkursu, tiks publicēta
Pasūtītāja profilā http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskie-iepirkumi/ un
nosūtīta Pretendentam, kurš uzdevis jautājumu. Ieinteresētajam Pretendentam ir
pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda
ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kuram ir nodrošināta brīva un tieša
elektroniskā pieeja.
1.4.6. Informācijas apmaiņai, kas neattiecas uz iepirkuma procedūras dokumentiem,
pieteikumiem un piedāvājumiem, var izmantot mutvārdu saziņu.
1.4.7. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto
informāciju par grozījumiem savā profilā http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba3/publiskie-iepirkumi/ ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai
papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.4.8. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Pretendenti papildus informāciju ir saņēmuši brīdī, kad
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tā publicēta Pasūtītāja profilā: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/publiskieiepirkumi/
1.5. Iepirkuma nolikuma pieejamība un saņemšana
Pasūtītājs nodrošina piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem, to izsniegšanu un papildu
informācijas sniegšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 36.pantu, sākot ar dienu, kad
paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Iepirkuma
procedūras dokumenti ir brīvi pieejami Pasūtītāja profilā: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba3/publiskie-iepirkumi/. Ieinteresētajiem Pretendentiem ir tiesības iepazīties ar konkursa nolikumu
un tehnisko dokumentāciju Apes novada domē Stacijas iela 2, Ape, darba dienās no plkst.9.00
līdz plkst.16.00, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas datumu. Tehnisko dokumentāciju
ir iespējams saņemt elektroniskā veidā – CD formātā un kopiju papīrformātā Apes novada domē,
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads. Par kopiju papīrformātā noteikta samaksa saskaņā ar
apstiprināto cenrādi.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Piedāvājumus iesniedz Apes novada dome, Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337
līdz 2018.gada 11.janvārim plkst. 14.00 iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu . Pasta
sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam
termiņam. Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu iesniegšanu Piedāvājumi, kas nebūs
iesniegti norādītajā termiņā, netiks izskatīti.
1.6.2. Piedāvājumus saņem un reģistrē Apes novada domes klientu apkalpošanas centrā,
Stacijas iela 2, Ape. Saņemot piedāvājumu, atbildīgā persona uz aploksnes (iepakojuma)
norāda piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. Ja piedāvājums ir saņemts pēc
piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, uz piedāvājuma aploksnes izdara atzīmi
„NOKAVĒTS”. Piedāvājumus to iesniegšanas secībā reģistrē kopējā novada pašvaldībā
saņemto / nosūtīto dokumentu elektroniskajā reģistrā;
Ja piedāvājums saņemts pa pastu vai no kurjera atvērtā / bojātā iepakojumā, atbildīgā
persona uz iepakojuma izdara atzīmi par konstatēto piedāvājuma noformējumu un
nekavējoties veic pasākumus, lai par to informētu Pretendentu.
1.6.3. Ja piedāvājumu iesniedz personīgi, atbildīgā persona pēc piedāvājuma saņemšanas nokopē
piedāvājuma aploksnes (iepakojuma) pusi, kurā redzams piedāvājuma saņemšanas
datums un laiks, un atdod to piedāvājumu iesniegušajai personai kā apliecinājumu par
piedāvājuma saņemšanu konkrētajā laikā.
1.6.4. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu satura neizpaušanu un uzglabāšanu neatvērtā
veidā līdz noteiktajam piedāvājumu atvēršanas termiņam;
1.6.5. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
1.6.6. Piedāvājuma grozījumus vai atsaukumu var veikt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, ierodoties personīgi Apes novada domē vai nosūtot rakstveida iesniegumu pa
pastu. Grozījumus noformē atbilstoši nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas
prasībām, uz aploksnes papildus nolikuma 2.2.punktā prasītajai informācijai norādot
atzīmi: „Piedāvājuma grozījumi”. Piedāvājuma mainīšanas (grozīšanas) gadījumā par
piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.6.7. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākās
līdzdalības iepirkumā.
1.6.8. Pasūtītājs neatbild par tādu piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kuri nav noformēti
atbilstoši nolikuma minētajām prasībām. Šādos gadījumos piedāvājums netiek izskatīts un
tiek atgriezts atpakaļ iesniedzējam. Saņemtie piedāvājumi tiek izsniegti vai atdoti atpakaļ
pretendentiem tikai kādā no šiem gadījumiem:
1.6.8.1. ja piedāvājums ir iesniegts pēc noteiktā termiņa beigām;
1.6.8.2. ja Pretendents to atsauc vai groza pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
1.6.8.3. ja piedāvājums atvērts pirms laika, jo nav noformēts saskaņā ar 2.2.punktā noteikto;
1.6.8.4. ja piedāvājums atvērts pirms laika saskaņā ar 7.1. punktā definētajiem gadījumiem;
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1.6.8.5. ja iepirkums pārtraukts līdz Nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas brīdim.
1.6.9. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas.
Pasūtītājs un Komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no
iepirkuma rezultāta.
1.7. Piedāvājumu atvēršanas kārtība
1.7.1. Piedāvājumi tiks atvērti Apes novada domē, Stacijas iela 2, Ape, 2018.gada 11.janvārī
plkst. 14.00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.;
1.7.2. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas
noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad Pasūtītājs rīkojas
Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un
metu konkursu norises kārtība”1 14. punktā noteiktajā kārtībā.
1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš 60 (sešdesmit) kalendāra dienas no Nolikumā noteiktā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz iepirkuma
līguma noslēgšanai. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt šajā punktā
noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu.
Savu atbildi Pretendents rakstiski paziņo Pasūtītājam.

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAI UN NOFORMĒŠANAI
2.1. Piedalīšanās atklātā konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu
piedāvājumu dalībai konkursā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā
ietvertās prasības, normas un noteikumus. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais
nosacījums, kas ir pretrunā ar šo nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu
piedāvājuma noraidīšanai.
2.2.

Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām
un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.
Ja tiek iesniegti dokumenti svešvalodā, pievieno atbilstošu tulkojumu latviešu valodā. Ja
piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodās, tiem jāpievieno LR MK 22.08.2000.
noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā
kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā vai notariāli apliecināts tulkojums latviski.
Svešvalodā sagatavotu dokumentu bez pievienota atbilstoša tulkojuma latviešu valodā, komisija
nepieņems un uzskatīs, ka dokuments nav iesniegts.

2.3. Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā, lapām jābūt sanumurētām, jābūt satura rādītājam,
numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam, piedāvājumam jābūt
caurauklotam/cauršūtam tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras
un jānostiprina ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt
apzīmogotai (ja attiecināms) un Pretendenta (likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas)
parakstītai.
Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un
2.4. tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir
caurauklots/cauršūts. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas
autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
2.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem,
aizkrāsojumiem, neatrunātiem labojumiem, svītrojumiem un papildinājumiem. Ja uz
piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta Pretendenta likumiskajam pārstāvim vai
pilnvarotajai personai
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Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107, skatīt: https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursunorises-kartiba
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2.6. Piedāvājums iesniedzams slēgtā (aizlīmētā) un aizzīmogotā aploksnē (iepakojumā) tā, lai tajā
iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, uz kuras
jānorāda:
Juridiskajai persona: Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., pasta adrese, tālrunis,
fakss un e-pasts;
Fiziskai personai: vārds un uzvārds, tālrunis un e-pasts uzvārds, saimnieciskās
darbības veicēja reģistrācijas 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 2017/39
Neatvērt līdz 2017.gada 11. janvārim plkst.14:00

2.7.

Jāiesniedz :
2.7.1. Viens oriģināls ar norādi piedāvājuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī-„ORIĢINĀLS”
Iekļauti tikai dokumenti, kas noteikti šajā Nolikumā. Noformējums saskaņā ar 5.
punktā noteikto;
2.7.2. Viena Finanšu tehniskā piedāvājuma kopija (pielikums Nr.3 ar pielikumu Nr. 4.) ar
norādi labajā augšējā stūrī „KOPIJA” un dokumenta beigās kopijas pareizības
apliecinājums (var būt necauraukloti);
2.7.3. Dokuments par konfidenciālu informāciju (ja iesniedz) pievieno kā atsevišķu dokumentu
2.7.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt citus šajā Nolikumā nenoteiktus dokumentus un
materiālus, lai apliecinātu spēju izpildīt līgumu. Tos pievieno atsevišķā mapē ar
nosaukumu “Papildus dokumenti” (var būt necauraukloti),

3. PRETENDENTI
Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā. Ir
reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tiesīgs vekt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt
pakalpojumus.

4. PIEDĀVĀJUMU CENA
Cenā jāietver visas ar iepirkuma priekšmetā paredzētās piegādes/pārdošanas izmaksas un riski, kas saistīti
ar cenu izmaiņām un citiem neparedzētiem apstākļiem, visas izmaksas, bez kurām nebūtu iespējams
pilnā apmērā veikt iepirkuma priekšmetā minētās preces piegādi / pārdošanu DUS, ievērojot spēkā esošos
normatīvos aktus, kā arī visas administratīvās un citas izmaksas (t.sk. cenu izmaiņas, kas saistītas ar
resursu iespējamām cenu izmaiņām u.c.), kā arī nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši
Pretendentam, izņemot 21% PVN. Līgumcenas izmaiņas var notikt saskaņā ar Līguma parauga
6.5.punktā definētajiem nosacījumiem.

5. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Saskaņā ar PIL 49. pantu Pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma nolikuma
noteiktajām Pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu2
(turpmāk – ESPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma
nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz ESPD par katru personu, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām
prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju/iem, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no
2

Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula
2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Dokumenta veidlapa ir pieejama
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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iepirkuma līguma vērtības. Apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku.
Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav jāiesniedz iepirkuma nolikuma 8.punktā minētie
atlases dokumenti. Skaidrojums par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf
Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā
iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai
daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām Pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus
dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta piemērošanas kārtību iepirkuma procedūrās nosaka
Ministru kabinets. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas
Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas
vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam.
PRASĪBAS

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI3
Pretendenta pieteikums iepirkumam

5.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, šādu
personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi
piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt
pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pretendents), saskaņā ar
Publisko iepirkumu likumu 1.panta 22. punktu.
5.2. Pretendents, t.sk. personālsabiedrība un visi
personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības
dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno
piesaistīt apakšuzņēmējus) un ārvalstu juridiskās
personas ir reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo
aktu prasībām.

Pretendenta pieteikums. PIELIKUMS Nr. 2
Pilnvara, ja iesniedz pilnvarota persona.

Latvijā reģistrētiem pretendentiem nav jāiesniedz
reģistrācijas apliecības kopija. Par Latvijā reģistrētiem
Pretendentiem (juridiskām personām) Pasūtītājs
pārbaudi veic publiski pieejamās datu bāzēs.
Ja Pretendents reģistrēts ārvalstī, tam ir jāiesniedz
reģistrācijas valstī izsniegts dokuments, kas apliecina tā
reģistrāciju atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās
dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Ja šādas
institūcijas nav (reģistrācijas valsts normatīvais
regulējums
neparedz
reģistrācijas
apliecības
izdošanu), tad iesniedz informāciju par Pretendenta
reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda
kompetento
iestādi
reģistrācijas
valstī,
kas
nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas
faktu.

Paskaidrojums: Komisija pārliecinās par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, saņemot izziņas
Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/).
5.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai
personālsabiedrība, tad piedāvājumam jāpievieno visu
apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās (līgums)

Vienošanās (līgums)
Pielikums Nr.5

Paskaidrojums: Līgumā noteikts, ka katrs dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, un
norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus,
saņemt un izdot rīkojumus grupas dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās
dokumentā jānorāda katra dalībnieka veicamo darbu daļa procentos.

3

Gadījumos, ja piedāvājumā iesniegti dokumenti sagatavoti neizmantojot dotās formas, tiks vērtēts, vai tajos sniegta visa pievienotajās
formās prasītā informācija.
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Atbilstība Publisko iepirkumu likuma 42.panta 1. daļai
izvērtē Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības
5.4.Uz Pretendentu un personu, kura ir Pretendenta
valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai
prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt
pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli neattiecas
Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42.pantā4
1. daļā minētie izslēgšanas nosacījumi.
(Uz personālsabiedrības biedru ir attiecināmi šī panta 1.
daļas 1.,2.,3.,4.,5.,6. vai 7. punkta nosacījumi;
Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kuru veicamo
būvdarbu vērtība ir vismaz 10% no kopējā līguma
vērtības ir attiecināmi šī panta 1. daļas 2.,3.,4.,5.,6.vai 7
punkta nosacījumi)

Latvijā reģistrētajiem pretendentiem nav jāiesniedz
Minēto apstākļu esamību Iepirkumu komisija pārbauda
MK noteiktajā informācijas sistēmā atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 42 panta 9.daļā noteiktajai kārtībai.
Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša
Pretendenta, personālsabiedrības un visu
personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visu piegādātāju apvienības
dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju
apvienība) piedāvājumā ir jāiesniedz ārvalstīs
kompetentas institūcijas izdotu izziņu5, kas apliecina,
ka uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu
likuma 42. panta 1. punktā definētie izslēgšanas
noteikumi.

Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām, tehniskajām un
profesionālajām spējām
5.5. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju t.sk.
apakšuzņēmēju saimnieciskām un finansiālām
iespējām, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei,
neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā
gadījumā Pretendents pierāda Iepirkuma komisijai, ka
viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Apliecinājums vai savstarpēja vienošanās (līgums)
par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

Paskaidrojums: Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu palīdzību, uz
kuru iespējām Pretendents balstās, jo šīs Personas neuzņemas finansiālu atbildību par līgumu. Minēto prasību var
apliecināt pats Pretendents vai Pretendents kopā ar citu tirgus dalībnieku palīdzību, piemēram, apvienojoties
personu apvienībā, kura kopumā ir atbildīga par līguma izpildi (t.sk. finansiālajām saistībām). Šajā gadījumā
Pretendentam un personai (personām) uz kuru iespējām Pretendents balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par šī
iepirkuma līguma izpildi un tas jānorāda šajos apliecinošajos dokumentos. Sadarbības līgumā jānosaka nododamo
resursu apjoms un termiņš, veicamo darbu sadalījums u.c. Ja Pretendents balstās uz citu personu tehniskajām
un profesionālajām spējām, tad šīm personām ir jāpiedalās to darbu veikšanā, kuru izpildei šīs spējas ir
nepieciešamas. (PIL 45. panta 8. daļa un 46.panta 4. daļa).
Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
5.7.Pretendenta vidējais finasnšu apgrozījums gadā
pēdējo 3 (trīs) gadu laikā nav mazāks par 90 000
(deviņdesmit tūkstoši euro)

Ietverts pielikumā Nr. 2.

Paskaidrojums: Ja Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trim
iepriekšējiem finanšu gadiem, tad prasība ir attiecināma uz Pretendenta nostrādāto periodu.
Pieredze
5.8. Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015.,
2016.g. un līdz šim) (vai īsākā laikā, ņemot vērā
pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku)
ir noslēdzis vismaz 2 (divus) līgumus, kas ir līdzvērtīgi
degvielas piegādes apjomiem šajā iepirkumā (skat.
Tehnisko specifikāciju-pielikums Nr. 1)

Ietverts pielikumā Nr. 2.

Pretendenta kvalifikācija

4

Publisko iepirkumu likumu skatīt: https://likumi.lv/doc.php?id=287760

5

Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie
izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus
Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav
norādījis īsāku tā derīguma termiņu
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5.9. 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 dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām

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 dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”
prasībām “

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

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

5.11. Pretendents ir licencēts veikt degvielas
mazumtirdzniecību

Latvijā reģistrēta 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 reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības
kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences,
sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja
attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo
reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu
dokumentu izsniegšanu.
Apakšuzņēmēji

5.12. Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus

Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts,
norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo
līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Pielikums Nr.5 un pielikums Nr.5.1.

Paskaidrojums: Lai pārliecinātos, ka Pretendents spēs izpildīt iepirkuma līgumu, saskaņā ar PIL 63. panta 1. daļu
Pretendentam jāiesniedz 3.pielikums ar informāciju par visiem plānotajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo
piegādes izpildes daļām. 3. pielikumu iesniedz, ja Pretendents ir personu apvienības dalībnieki.
Ja Pretendents 3. pielikumā prasīto informāciju neiesniedz, Pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti,
kā arī nav personu apvienības dalībnieki.
Pretendentu piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas.
Finanšu – tehniskais piedāvājums
Piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 3.
pielikumam „Finanšu- tehniskā piedāvājuma veidlapa
iepirkumam” un 4. pielikumam „DUS atrašanās vietu
saraksts”.

5.13.Finanšu tehniskais piedāvājums

Paskaidrojums: Cenas jānorāda euro. Katra degvielas veida (markas) viena litra mazumtirdzniecības cenā ir
jāietver visi nodokļi (izņemot PVN). Ja pretendents piedāvā atlaides, jānorāda atlaide % katrai degvielas markai,
kas tiks piemērota visā līguma darbības laikā.
Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinam aiz komata jābūt trim zīmēm (piem. 0,123); Kopējā piedāvājuma summa
jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
Ja tie k piedāvātas atlaides, tām jābūt spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku
Saskaņā ar šo Nolikumu piedāvājuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši pielikumos pievienotajām formām.
5.14. Pretendentam bez maksas jānodrošina degvielas
kredītkaršu izsniegšanu

Pretendenta apliecinājums brīvā formā

5.15.Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu
katru dienu 24 stundas diennaktī, kā arī pēc Pasūtītāja
pieprasījuma 12 darba dienu laikā veikt dīzeļdegvielas

Ietverts Pretendenta pieteikumā (pielikums Nr. 3)
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piegādi ar Pretendenta transportu 6000 litru gadā (vienā
piegādes reizē – 1000 litri) adresē: „Vecvireši”, Virešu
pagasts, Apes novads
5.3.

Piedāvājumi, kuros netiks iekļauti 5.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti un/vai kvalifikācijas prasības
neatbildīs Nolikuma noteiktajām prasībām, tiks izslēgti no turpmākā vērtēšanas procesa.

5.4.

Ja līguma slēgšanas tiesības iegūs pretendents, kurš ir fiziska persona, tam līdz līguma slēgšanas
brīdim, kas tiks norādīts Pretendentam paziņojumā par līguma slēgšanu, ir jāreģistrējas VID kā
saimnieciskās darbības veicējam.

5.5.

5.6.

5.7.

Ja Pretendents uzskata, ka kāda no piedāvājumā sniegtajām informācijām ir konfidenciāla, saskaņā ar
Publiskā iepirkuma likuma 14. panta 2. punktu un Informācijas atklātības likumu, piedāvājumam
pievienot iesniegumu, kurā norādīt, kura piedāvājuma daļa vai informācija uzskatāma par
komercnoslēpumu un konfidenciālu. Iesniedz dokumentu, kurā norāda iesniegtā pieteikuma
konfidenciālo informāciju.
Pretendentam ir tiesības pievienot piedāvājumam citus šajā Nolikumā nenoteiktus papildus dokumentus,
kurus uzskata par svarīgiem, lai apliecinātu savas tiesības un profesionālās spējas veikt būvdarbus,
noformējot tos atsevišķi „Papildus dokumenti”; Papildus dokumentiem ir informatīvs raksturs.
Citas prasības un nosacījumi attiecībā uz atklāta konkursa norisi, kas nav atrunātas šajā Nolikumā,
nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

6. PIEDĀVĀJUMA KRITĒRIJS.
Komisija izvēlēsies piedāvājumu (saskaņā ar PIL 51. panta 4.daļu), piedāvājumu, kurš atbilst
Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem
piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 42.pantā 1. daļā minēto apstākļu
dēļ, atbilst Nolikuma nosacījumiem, nav atzīts par nepamatoti lētu un atbilst Pasūtītāja finanšu
iespējām.

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 2.2.. punktam un tā rezultātā tas atvērts pirms noteiktā laika; Saplēsts
iepakojums tādā mērā, ka var piekļūt tā saturam; Ir redzams, ka iepakojums ir bijis atvērts un aizlīmēts
atkārtoti), ka varētu ietekmēt iepirkuma rezultātu, komisija piedāvājumu tālāk neizskata.

7.2.

Iesniegto dokumentu pārbaude: Komisija veic iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma
5. punktā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums neatbilst
kādai no minētajām prasībām, komisija izvērtē neatbilstības nozīmīgumu un lemj par
Pretendenta turpmāko dalību konkursā.

7.3.

Piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

7.4.

Finanšu tehnisko piedāvājumu.

7.5.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta 9. daļai Iepirkumu komisija pārbauda, vai
piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja piedāvājumā konstatētas aritmētiskās kļūdas, komisija
tās labo visās ailēs un pozīcijās, kurās tās ir konstatētas. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem
vērā labojumus.

7.6.

Komisija izvēlas pieteikumu saskaņā ar 6. punktā noteikto. Ja tiks iesniegti vairāki
piedāvājumi, kuriem varētu tikt piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, komisija izvēlas
piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kurš ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas
biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre
(ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt
noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).
(Saskaņā ar PIL 51. panta 7. daļu) Ja neizpildīsies iepriekš minētais apstāklis, komisija organizēs
izlozi.

7.7.

Ja piedāvājumu iesniedz tikai viens Pretendents, kurš atbilst Nolikumā izvirzītajiem
nosacījumiem un iepirkumu komisija var pamatot, ka izvirzītās atlases prasības ir objektīvas un
samērīgas, līgums tiek slēgts ar šo Pretendentu (saskaņā ar 28.02.2017. MK noteikumi Nr.
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107”Iepirkumu procedūras un metu konkursu norises kārtība” 19. punkts)

7.8.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta 14. daļā noteikto kārtību, iepirkumu komisija
pārbauda Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai uz to neattiecas šī
likuma 42.panta 1. daļā definētie izslēgšanas noteikumi6 .

7.9.

Publisko iepirkumu likuma 43.panta 2.daļa nosaka7: ”Ja pretendents vai personālsabiedrības
biedrs (ja pretendents ir personālsabiedrība), atbilst šā likuma 42.panta pirmās daļas 1., 3., 4.,
5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un,
ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz
skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par
nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem
tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu
uzticamību un novērstu tādu pašu vai līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

7.10.

Komisija pārliecināsies vai Pasūtītāja budžetā ir paredzēti pietiekami līdzekļi izvēlētā
Pretendenta piedāvājuma apmaksai. Ja līguma slēgšanas tiesību ieguvušā Pretendenta finanšu
piedāvājuma summa pārsniedz Pasūtītāja budžetā paredzētos līdzekļus, komisija par to
informē novada domes vadību un tiek pieņemts lēmums pārtraukt vai nepārtraukt iepirkumu

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 oriģinālus;
8.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot Pretendentu Finanšu piedāvājumos
konstatētās aritmētiskās kļūdas, 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. Pieņemt lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
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
paziņojums Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem;
8.1.9. Iepirkumu komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto
informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas Pretendenta
likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.
8.1.10. Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

6 Iepazīties šeit: (https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42&pd=1)
7 Ja šis punkts būs attiecināms uz Pretendentu, iepirkuma komisija pieprasīs skaidrojumu gadījumā, ja tam būs piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības.
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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 saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem
aktiem un šo Nolikumu, pieņemt lēmumu par iepirkuma rezultātu;
8.2.4. Komisija informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu PIL 37.pantā noteiktajā
kārtībā.
8.2.5. Iepirkumu komisija, ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu
Nr.107 „Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 21. punkta prasības,
sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu un publicē to pircēja profilā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
8.2.6.Iepirkuma komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām,
pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un
izvēlas piedāvājumu pēc cenas. Iepirkumu komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus
informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot
informāciju pa pastu, faksu, elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai
nododot personīgi, vai pievienojot elektroniskajam pastam skanētu dokumentu un
saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo
izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot (PIL 37.p.):
8.2.6.1.. noraidītajam Pretendentam — tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus,
tai skaitā pamatojot lēmumu par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par
attiecīgā piedāvājuma neatbilstību funkcionālajām prasībām vai darbības
prasībām (ja attiecināms);
8.2.6.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, — izraudzītā
piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
8.2.6.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās
daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu
par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
8.2.7. Citi pienākumi un tiesības, kas izriet no Nolikuma un spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.

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 saņemts;
9.1.3. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa 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. Pretendents, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteikto, var iesniegt
iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem:
9.1.6.1. 10 (desmit) dienu laikā pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras
rezultātiem nosūtīta attiecīgajai personai (Pretendentiem) elektroniski, izmantojot drošu
elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skanētu dokumentu, vai pa
faksu vai nodota personiski;
9.1.6.2. 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc dienas, kad informācija nosūtīta attiecīgajai personai
pa pastu;
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9.1.7. Citas pretendenta tiesības saskaņā 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 interneta vietnē: http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba3/publiskie-iepirkumi/ publicētajai papildus informāciju vai precizējumiem Nolikumā
un ietvert šo informāciju piedāvājumā;
9.2.3. Sniegt patiesu informāciju;
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 saskaņā 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 saskaņā 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 apakšuzņēmējiem/partneriem
Pielikums Nr. 5.1.- Apakšuzņēmēju apņemšanās
Pielikums Nr. 6 – Līguma paraugs
Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2017/39
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, ceļa posmā Ape- Rīga, Rīgā un citur Latvijas Republikas teritorijā
(litri)

Degvielas tips
95 E markas benzīns
Dīzeļdegviela

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 ņemot vērā tām pieejamos finanšu
resursus, Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes laikā palielināt vai samazināt
degvielas iegādes daudzumu.
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2.

Degvielas kvalitāte

Degvielai jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā
standarta statusā adoptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo
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 izmaiņām.
2.4. Nodrošināt ziemas dīzeļdegvielas iegādi.
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
4.4. Kredītkaršu lietošanas /izmantošanas/ noteikumi un degvielas kartes pieteikuma
veidlapa
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.
5.2. Apmaksu par iepriekšējā mēnesī izlietoto degvielu Pasūtītājs veic 12 (divpadsmit)
darba dienu laikā no rēķina saņemšans dienas.
6. Nodrošināta iespēja Pircējam ar kredītkarti iegādāties smērvielas, logu
mazgāšanas šķidrumu, motora dzesēšanas šķidrumu, degvielas piedevas, eļļu,
transmisijas siksnas, ķīļsiksnas, logu tīrītāju slotiņas, spuldzes, drošinātājus u.c.
7. Pretendents nodrošina degvielas iegādi katru dienu 24 stundas diennaktī.
8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 12 darba dienu laikā veikt dīzeļdegvielas piegādi ar
Pretendenta transportu 6000 litru gadā (vienā piegādes reizē – 1000 litri) adresē:
„Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes novads
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Pielikums Nr.2

PRETENDENTA PIETEIKUMS IEPIRKUMAM
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2017/39
Informācija par Pretendentu8
Pretendenta nosaukums
(vai vārds, uzvārds):
Reģistrācijas numurs
(vai personas kods):
Komersanta statuss9

mikro

vidējs

mazs

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:

Par līguma izpildi atbildīgā/ās persona/as (aizpilda pēc vajadzības par vienu vai vārākām personām)
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
Profesionālā kvalifikācija
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:

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
līguma slēgšanai.
8

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.
9

Komersanta statuss atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. pielikumā noteiktajai definīcijai
Darbinieku skaits

Apgrozījums

Bilance

Sīks

< 10

<= 2 milj. EUR

<= 2 milj. EUR

Mazs

< 50

Vidējs

< 250

un

<= 10 milj. EUR
<= 50 milj. EUR
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vai

<= 10 milj. EUR
<= 43 milj. EUR

Mēs apliecinām , ka


Uz Pretendentu un tā apakšuzņēmējiem (ja piesaista) neattiecas neviens no Publisko iepirkumu
likuma 42. pantā10 1. daļā definētiem izslēgšanas nosacījumiem un nav tādu apstākļu, kuri mums
liegtu piedalīties atklātā konkursā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām. Pretendents ir
reģistrēts atbilstoši LR likumdošanai
(vai citas valsts likumdošanai, kur Pretendents reģistrēts, ja iesniedz citā valstī reģistrēts Pretendents);

Ja saskaņā ar Nolikuma 7.9. punktā noteikto ir apstākļi, kas attiecas uz šo Pretendentu, tad šos apstākļus
norādīt šeit:_____________________________________________


Pretendentam izsniegtas atļaujas (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 2017/39



Pretendents atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 60 (sešdesmit) 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 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;

 Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā, kā arī uz

mums neattiecas konkurenci ierobežojošas priekšrocības;
 Pretendenta gada vidējais finasnšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) gadu laikā nav mazāks par 90 000

(deviņdesmit tūkstoši euro). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, tad
norāda katra dalībnieka finanšu apgrozījumu un visu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumi
skaitāmi kopā.
Gads
2014
2015
2016

Finanšu apgrozījums euro

Kopā
Vidējais gada apgrozījums
Aizpilda. ja ir personu apvienība, personālsabiedrība vai balstās uz citu personu iespējām (var pievienot
dalībnieku nosaukuma kolonas)
Finanšu apgrozījums euro
Gads
Dalībnieka nosaukums
Dalībnieka nosaukums
Kopā
2014
2015
2016
Kopā
Vidējais gada apgrozījums

10

Publisko iepirkumu likumu skatīt: https://likumi.lv/doc.php?id=287760
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Informācija par pieredzi
Nr.

Pasūtītājs

Līguma
summa,
EUR, bez
PVN

Sniegtie
pakalpojumi

1.
……
Var pievienot rindas pēc vajadzības

! ! ! Rakstiskas atsauksmes lūdzam neiesniegt


Visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums
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Līguma
darbības
laiks

Kontaktinformācija
atsauksmēm

Pielikums Nr.3

FINANŠU - TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA IEPIRKUMAM
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2017/39
piedāvājums ir sekojošs:
/pretendenta nosaukums/

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

1

Benzīns A 95 E
Dīzeļdegviela

Plānotais
apjoms gadā
(litri)

2

Vidējā viena litra degvielas cena
laika periodā
no 2017.gada 1.oktobra līdz 22. decembrim
(iepirkuma izsludināšanas dienai ieskaitot)
Euro bez PVN
Pretendenta degvielas uzpildes stacijās

Atlaide %
/ja tāda tiek piedāvāta/ *

3

Pretendenta piedāvātā
līgumcena
par vienu litru,
piemērojot atlaidi
(ja tiek piedāvāta)
bez PVN
(euro)

4

Pretendenta piedāvātā
kopējā līgumcena
ar atlaidi bez PVN
(2.kolonna x 5.kolonna )
(euro)

5

22 000
38 000
Kopējā līgumcena bez PVN1
/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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6

Mūsu piedāvājums ir atbilstošs Tehniskās specifikācijas prasībām un mēs piedāvājam:
N.p.k. Tehniskās specifikācijas prasības

Pretendenta piedāvājums

11

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
2.4. Nodrošināt ziemas dīzeļdegvielas iegādi
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)
11

Pretendentam ir tiesības sniegt līdzvērtīgu vai labāku piedāvājumu par Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
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dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieteikuma
saņemšanas.
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 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.
5.2. Apmaksu par iepriekšējā mēnesī izlietoto degvielu veikt
12 (divpadsmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas
dienas.
(Vai citāds Pretendenta priekšlikums)
6. Nodrošināta iespēja Pircējam ar kredītkarti iegādāties
smērvielas, logu mazgāšanas šķidrumu, motora dzesēšanas
šķidrumu, degvielas piedevas, eļļu, transmisijas siksnas,
ķīļsiksnas, logu tīrītāju slotiņas, spuldzes, drošinātājus utt.).
7. Pretendents nodrošina degvielas iegādi katru dienu 24
stundas diennaktī.
8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 12 darba dienu laikā veikt
dīzeļdegvielas piegādi ar Pretendenta transportu 6000
litru gadā (vienā piegādes reizē – 1000 litri) adresē:
„Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes novads

! 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 2017/39
N.p.k.

DUS nosaukums

Adrese

Darba laiks

1.
……
Var pievienot rindas pēc vajadzības

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr.5

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PERSONU GRUPĀ IETILPSTOŠIEM
PARTNERIEM UN /VAI APAKŠUZŅĒMĒJIEM
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2017/39

Nr. p.
k.

Nosaukums

Adrese,
telefons,
kontaktpersona

Statuss
piedāvājumā
(apakšuzņēmējs)
(partneris)

1.
……
Var pievienot rindas pēc vajadzības

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

Apakšuzņēmēja(-u) /
partneru paredzēto
pakalpojuma daļu
apraksts

Pielikums Nr. 5.1
APAKŠUZŅĒMĒJA APŅEMŠANĀS
(iesniedz, ja attiecas)
Ar šo mēs ____________________________ _____________ apņemamies kā apakšuzņēmējs
(uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr.)
Strādāt pie līguma Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Identifikācijas NR. APES ND 2017/39
izpildes ________________________________ piedāvājumā gadījumā, ja šim Pretendentam tiks
(pretendenta nosaukums)
piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot__________________________________________
(minēt konkrētos apakšuzņēmējam veicamās piegādes un to apjomus (% un summa, EUR bez PVN).
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentāciju un Līguma nosacījumiem.

Apakšuzņēmējs vai tā pārstāvis

Vārds, uzvārds, amats
Paraksts un zīmogs
Datums

Pielikums Nr. 6
Identifikācijas NR. APES ND 2017/39

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. …….
Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām
Apē, Apes novadā

2018.gada ….janvārī

Apes novada dome, reģistrācijas 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 …….., reģistrācijas Nr. …….., juridiskā adrese: …….., biroja 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 2017/39 rezultātiem, bez maldiem un viltus noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1.
1.1.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk – DUS),
izmantojot Pārdevēja derīgas kredītkartes, turpmāk – Karte, benzīnu 95E un dīzeļdegvielu, turpmāk
– Degviela, un transportlīdzekļu ekspluatācijai un uzturēšanai nepieciešamās preces 24 stundas
diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā, Līguma 5.1. punktā norādītajā termiņā ievērojot Līgumu un tā
pielikumā minētos noteikumus.
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1.2.

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

1.3.

Degvielas cena tiek noteikta saskaņā ar iepirkuma “Degvielas iepirkums Apes novada pašvaldības
un tās iestāžu vajadzībām” Identifikācijas NR. APES ND 2017/39 rezultātiem.
PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.
2.1.

Pircējs, pasūtot Pārdevējam Kartes, apņemas aizpildīt Kartes pieteikuma veidlapas, norādot Karšu
izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju.

2.2.

Pircējs apņemas 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 apņemas izgatavot un
izsniegt Pircējam tā pasūtītās Kartes ….. (……..) darba dienu laikā.

2.5.

Pārdevējs garantē apkalpot izsniegtās Kartes jebkurā iepirkuma dokumentos norādītajā DUS
Latvijā. 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 jāziņo Pārdevējam pa tālr.: ……,
norādot pilnu kartes numuru. Telefoniskais paziņojums 2 (divu) dienu laikā obligāti jāapstiprina
rakstveidā, nosūtot paziņojumu 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 bloķēšanu …… stundas laikā no informācijas
saņemšanas brīža. Pēc kartes bloķēšanas degviela pēc tās netiek izsniegta līdz rakstiskam
bloķēšanas iemesla atsaukumam, ko paraksta Pircējs. Pircējam ir jāatlīdzina Pārdevējam visi
veiktie pirkumi, kas tika īstenoti izmantojot Karti līdz Kartes darbības bloķēšanai.

2.7.

Katra mēneša beigās Pārdevējs iesniedz Pircējam ikmēneša Kartes Konta pārskatu par Konta
naudas līdzekļu kustību un Rēķinu, kurš jāapmaksā 12 (divpadsmit) darba dienu laikā no Rēķina
saņemšanas dienas. Atskaite un Rēķins tiek nosūtīti uz Pircēja e-pasta adresi:
administracija@ape.lv, vai citu Pircēja norādītu e-pasta adresi. Pārdevēja elektroniski sagatavotais
Rēķins ir saistošs Pircējam un ir par pamatu norēķinu veikšanai. Puses savstarpēji vienojas, ka šāds
Rēķins ir derīgs un atzīstams par norēķinu 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 apņemas pārdot Degvielu Līguma darbības laikā atbilstoši Līguma un Latvijas
Republikas saistošo normatīvo aktu prasībām.

2.9.

Pārdevējs apņemas nodrošināt drošu piekļuvi DUS Degvielas saņemšanai.

2.10. Pārdevējs apņemas nodrošināt iespēju Pircējam ar kredītkarti iegādāties smērvielas, logu
mazgāšanas šķidrumu, motora dzesēšanas šķidrumu, degvielas piedevas, eļļu, transmisijas siksnas,
ķīļsiksnas, logu tīrītāju slotiņas, spuldzes, drošinātājus u.c.
2.11. Pircējs apņemas veikt samaksu par Līguma un Latvijas Republikas saistošo normatīvo aktu
prasībām atbilstoši saņemto Degvielu un Preci Līgumā noteiktajā kārtībā.
3.

DEGVIELAS KVALITĀTE

3.1.

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.

3.2.

Degvielai, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

3.3.

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

3.6.

Nodrošināt ziemas dīzeļdegvielas piegādi.
4.

PUŠU ATBILDĪBA

4.1.

Pušu pārstāvji apliecina, ka tiem ir visas tiesības uzņemties 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 izmaiņas Līgumā. Visi Līguma grozījumi un
papildinājumi jānoformē rakstveidā, attiecīgi tos Pusēm parakstot.

5.3.

Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu pirms noteiktā termiņa, 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 paziņojumu, 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 6.1. punktā noteikto degvielas cenas atlaidi;
5.1.3. ja pārdevējs bez savstarpējas vienošanās maina preces cenu;
5.1.4. ja pasludināts Pārdevēja maksātnespējas process;
5.1.5. ja Latvijas Republikas kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija Pārdevēja
saimnieciskajā darbībā ir konstatējusi Latvijas Republikas normatīvo aktu pārkāpumu un
apturējusi tā darbību;
5.1.6. 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 pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ne vēlāk kā līdz Līguma izbeigšanas dienai,
Pārdevējs sagatavo un paziņo Pircējam savstarpējos norēķinus. Pircējam ir tiesības 20 (divdesmit)
dienu laikā no norēķinu salīdzināšanas akta saņemšanas iesniegt Pārdevējam savus iebildumus par
norēķinu pareizību. Saņemot iebildumus, Pārdevējs nezaudē tiesības uz samaksu, kas viņam
atbilstoši norēķinam pienākas.

5.8.

Ja Pircējs 20 (divdesmit) dienu laikā no norēķinu salīdzināšanas akta saņemšanas dienas nav
iesniedzis Pārdevējam iebildumus par saņemto salīdzināšanas aktu, tad šis akts uzskatāms par
galīgu un nav apstrīdams.
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5.9.

Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā.
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.
CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.

6.1. 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:
6.1.1. benzīna 1 (viena) litra mazumtirdzniecības cenai atlaide ir ….% (…..);
6.1.2.dīzeļdegvielas 1 (viena) litra mazumtirdzniecības cenai atlaide ir …% (……).
6.2.

Preču cena saskaņā ar Pretendenta piedāvājumu EUR bez PVN par 1 litru benzīna A 95 E……….;
par 1 litru dīzeļdegvielas ………… , piemērojot atlaidi … % apmērā bez PVN no preces cenas.
Kopējā līgumcena……………….

6.3.

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

6.4.

Par pamatu samaksai kalpo preču pavadzīme – rēķins.

6.5.

Norēķinus ar saņemtajām veic vienu reizi mēnesī saskaņā ar Pārdevēja izsniegto rēķinu 12
(divpadsmit) darba dienu laikā.

6.6.

Līguma summa fiksēta uz visu līgumā paredzēto izpildes laiku un nevar tik mainīta līguma
darbības laikā izņemot gadījumu, ja preces tirgus cenas paaugstinās vai pazeminās par 5 % vai
vairāk, vai valsts pārvaldes institūcijas ievieš papildus prasības, kas preces izmaksas būtiski (par
pieciem vai vairāk procentiem) sadārdzina vai palētina, vai valstī būtiski sadārdzinās vai palētinās
energoresursu izmaksas, vai valstī tiek palielināti vai samazināti nodokļi, kas ietekmē preces cenas,
minētajos gadījumos cenas var tikt izmainītas Pusēm savstarpēji vienojoties.
7.

NEPĀRVARAMA VARA

7.1.

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

7.2.

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

7.3.

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

7.4.

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

7.5.

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

7.6.

Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas.
8.

8.1.

NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Pircēja kontaktpersonas Līguma darbības laikā:
8.1.1.Izpilddirektors Viesturs Dandens; telefons: 29449571; e-pasts: viesturs.dandens@ape.lv
8.1.2.Līguma 1.2. punkta noteiktās degvielas piegādes nodrošināšanai - Gundars Pihlis,
m.telef.: 29360499; e-pasts: viresi@ape.lv
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8.2.

Pārdevēja kontaktpersona Līguma darbības laikā un 1.2. punkta noteiktās degvielas piegādes
nodrošināšanai ir …..; telefons: …….; e-pasts: ……..

8.3.

Puses apņemas 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 viņām 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 …. (….) lapaspusēm, katrai Pusei pa
vienam eksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8.7.

Līgumam pievienots pielikums, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa:
8.7.1.Pielikums Nr. 1 „Pretendenta finanšu tehniskais piedāvājums” (finanšu piedāvājums; DUS
atrašanās vietu saraksts, degvielas karšu izmantošanas noteikumi, degvielas kartes pieteikumu veidlapa)

8.8. Interneta vietne, kur pieejama informācija par degvielas uzpildes staciju izvietojumu :………
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PIRCĒJS:

PĀRDEVĒJS:

Apes novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000035872
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337,

……
Reģistrācijas Nr. …….
…………………..

AS Swedbank
Konta Nr.: LV28HABA0551025833523

…………………..
Konta Nr.: …………..

Tālr.: 64307220; Fakss: 64381158
E-pasts: administracija@ape.lv

Tālr.: …………….
Fakss: …………..
E-pasts: ……….

Izpilddirektors _____________________
z.v.
Viesturs Dandens

Līguma parakstīšanas datums…………..

……………… __________________
/………/

Līguma parakstīšanas datums…………..
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