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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītājs:  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents 

 
Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā 

tirgū iegādāties preci. 

 

Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu. 

 

Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu. 

 

Nolikums un tā pielikumi ir brīvi un tieši elektroniski pieejami Pasūtītāja mājaslapā www.remte.lv. 
 

Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās ir persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas 

prasībām.  

 

2.1. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto 

(ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

 

3. Saziņa 

3.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek 

latviešu valodā pa pastu vai e-pastu (oriģinālu nosūtot pa pastu). 

 

3.2. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu. 

 

3.3. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta 

adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. 

 

3.4. Pasūtītājs oriģinālo saziņas dokumentu nosūta pa pastu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta un 

kopiju uz e-pastu, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā 

piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (D8 pielikums), kuru parakstītu iesniedz kopā ar 

saziņas dokumentāciju. 

 

3.5. Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā astoņas dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs papildu informāciju sniedz iespējami īsā 

laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

Pasūtītāja 

nosaukums 

SIA “Lielvārdes Remte”,  

reģistrācijas numurs: 4740300322 

Adrese Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads 

Pasūtītāja 

kontaktpersona 

Andis Siliņš,  Andris Sirsniņš, Matīss Henke 

Tālruņa Nr. +371 20218111; +371 25490064; +371 29480388 

e-pasta adrese remte@remte.lv   

Darba laiks Pirmdienās: 8:00-12:00; 13:00-18:00; 

 

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās:  

8:00-12:00; 12:45-17:00; 

Piektdienās: 8:00-12:00; 12:45-15:00; 

http://www.remte.lv/
mailto:remte@remte.lv
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3.6. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem Ieinteresētajiem piegādātājiem, vienlaikus 

nosūta šo informāciju, norādot arī uzdoto jautājumu. 

 
3.7. Ja Pasūtītājs ir izdarījis grozījumus Nolikumā, tas nosūta informāciju par grozījumiem visiem 

Ieinteresētajiem piegādātājiem. Pasūtītājs nosūta šo informāciju Ieinteresētajiem piegādātājiem 

ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad publicēts paziņojums par grozījumiem.  

 

4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

4.1. Iepirkuma mērķa un priekšmeta apraksts 

 

Iepirkuma mērķis ir degvielas iegāde SIA “Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (D2 pielikums) un Nolikuma prasībām 

(turpmāk – Prece). 

 

Iepirkuma priekšmets ir neetilēna bezsvina benzīna ar oktānskaitli 95 un sezonai atbilstošas 

dīzeļdegvielas iegāde Pretendenta degvielas uzpildes stacijās, norēķonoties ar Izpildītāja 

izsniegtā norēķinu kredītkartēm, atbilstoši tehniskās specifikācijas parasībām. 

 

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 09100000-0. 

 

Pasūtītājs līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi – iepirkuma apjoms var 

tikt samazināts. Pasūtītājam ir tiesības līguma izpildes laikā iegādāties degvielu tādā 

daudzumā (apjomā), cik ir nepieciešams Pasūtītāja vajadzībām savu funkciju nodrošināšanai. 

 

Līguma izpildes laiks un vieta: Līguma izpildes laiks ir  24 mēneši no Līguma noslēgšanas 

dienas. Līguma izpildes vieta – Pretendenta degvielas uzpildes stacijas atbilstoši tehniskajā 

specifikācijā noteiktajam. 

 

4.2. Piegādes sniegšanas termiņš 

Prognozējamais degvielas apjoms 24 mēnešos (no 2020. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. 

maijam) ir neetilēna bezsvina benzīns ar oktānskaitli 95 25 000 litri un sezonai atbilstošas 

dīzeļdegviela 25 000 litri. 

 

5. Piedāvājums 

5.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

5.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. 

 

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 12. maijam plkst. 10.00 iesūtot uz SIA 

“Lielvārdes Remte” e-pastu: remte@remte.lv, elektroniski parakstītu dokumentāciju. 

 

5.1.2. Piedāvājumi tiks atvērti Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novads, LV-5070, 2020. gada 

12. maijā plkst. 10.00.  

 
2020.gada 12.martā Latvijas Republikas Ministru kabinets, pamatojoties uz Civilās 

aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" 

apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo 

daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, 

Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības 

un citus pasākumus, visā valsts teritorijā izsludinājis ārkārtas situāciju no lēmuma 

pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim, ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. 

 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, SIA “Lielvārdes Remte” sniegto 

pakalpojumu specifiku ūdens, kanalizācijas, siltumenerģijas ražošanā un dzīvojamo māju 

pārvaldīšanā, lai samazinātu uzņēmuma darbinieku saslimšanas vai vīrusa izplatīšanas 

riskus, SIA “Lielvārdes Remte” 2020.gada 13.martā izdots rīkojums “Par rīcību saistībā ar 

Covid-19 vīrusa izplatību” , t.sk. nosakot pārtraukt apmeklētāju pieņemšanu klātienē no 

2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim. 

Atbilstoši pastāvošajiem apstākļiem, iepirkuma procedūras daļa “Iesniegto piedāvājumu 

atvēršana”, notiks bez pretendentu piedalīšanās. Pretendentiem 30 minūšu laikā uz viņu 

mailto:remte@remte.lv
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norādītajiem e-pastiem tiks nosūtīts piedāvājumu atvēršanas protokols. Par nosacījumiem 

piedāvājumu atvēršanai informēts Iepirkumu uzraudzības birojs. 

 

5.1.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas 

laiku, piedāvāto cenu. 

 

5.1.4. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kurš nav 

elektroniski parakstīts, Pasūtītājs neizskata un nosūta atpakaļ Pretendentam. 

 
5.2. Piedāvājuma derīguma termiņš 

5.2.1. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas 

termiņa. 

 

5.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma 

termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma 

termiņu.  

 

5.2.3. Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski 

paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis 

piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma 

termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu 

piedāvājuma nodrošinājumu. 

 

5.3. Piedāvājuma noformējums 

5.3.1. Piedāvājums ir jāsagatavo vienā eksemplārā: viens – oriģināls. 

 
5.3.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

labojumiem un dzēsumiem. 

 
5.3.3. Piedāvājums sastāv no pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā, piedāvājuma 

nodrošinājuma, atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma. 

 
5.3.4. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. 

 
5.3.5. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir 

pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies 

dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 

a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.6. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums 

ietver: 

a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 

b. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 

c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 

5.3.7. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas un tulkojumus apliecina: 

a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),  

b. Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona), 

c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība), 

d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto 

(ja Pretendents ir personu apvienība) vai 

e. Pretendenta pilnvarota persona. 

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 

apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 
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personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un 

„e” apakšpunktā noteikto. 

 

5.3.8. Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu 

atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums 

ir vienā datnē. 

 

5.3.9. Piedāvājumu iesniedz kā elektroniski parakstītu dokumentu, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  

b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 

c. Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai 

personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,  

d. Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona, atzīmi ”Degvielas iegāde SIA 

“Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības nodrošināšanai” ID Nr. LR 2020/2 AK. 

Neatvērt līdz 2020. gada 12. maijam, plkst. 10:00”. 

 

6. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi 

 

Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

 

6.1. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un 

kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā 

vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, 

vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot 

konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda, un no dienas, kad 

stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ir pagājuši 

mazāk kā 12 mēneši līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. 

 

6.2. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz 

paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents būs likvidēts. 

 

6.3. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja 

tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 150 euro. 

 
6.4. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 

sniedzis pieprasīto informāciju. 

 
6.5. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi attiecas uz: 

a. pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai 

personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), 

b. Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās. 

 

 

7. Pretendenta kvalifikācijas prasības 

 

7.1. Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai 

7.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība), kā arī Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, 

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. 

 

7.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents plāno 
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piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Tehniskajā specifikācijā nepieciešamās darbības, kuru 

veikšanai ir nepieciešama reģistrācija speciālā reģistrā (ja konkrēto darbu veikšanai ir 

nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām) vai attiecīgā profesionālā 

reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts 

vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 

reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 

 

7.1.3. Pretendents ir tiesīgs sniegt iepirkuma procedūrā paredzētās preces piegādi.  

 

7.1.4. Spēkā esošas speciālas atļaujas (licence) kopija degvielas mazumtirdzniecībai piedāvātajā 

degvielas uzpildes stacijā, kuras attālums no Ceriņu ielas 3, Lielvārde, Lielvārdes novads 

nav lielāks par 12 km (pārējo DUS atļaujas (licenci) nepievieno). 

 
7.1.5. Komisija, pretendenta norādītā attāluma pārbaudei līdz tuvākajai DUS, izmantos interneta 

vietnes „BalticMaps” piedāvāto rīku „Maršruta izveide”, 1. ievades punkts – Ceriņu iela 3, 

Lielvārde, Lielvārdes novads, 2. ievades punkts - Pretendenta piedāvātā tuvākā DUS 

adrese. Vērtēts tiks īsākais no piedāvātajiem attālumiem. 

 

7.1.6. Atbilstības sertifikāta kopiju par degvielas atbilstību Latvijas republikas Ministru kabineta 

2000. gada 26. septembra noteikumiem Nr.332. “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas 

atbilstības novērtēšanu”, kas nosaka kvalitātes prasības Latvijas tirgū piedāvātajam 

benzīnam un dīzeļdegvielai. 

 
7.1.6.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases 

prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras 

dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura 

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. 

Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu 

par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 

dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā 

informācija ir pareiza. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) atrodas 

vietnē https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv. Ja Pretendents, kuram 

būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis ESPD kā sākotnējo 

pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina 

Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus 

un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datu bāzēs. 

 

7.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

Pretendenta katra gada finanšu vidējais apgrozījums degvielas piegādē pretendenta darbības 

pēdējos trīs kalendārajos gados (2017., 2018., 2019.) ir līdzvērtīgs kopējai piedāvātajai 

iepirkuma cenai bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Jaundibinātiem 

uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz 

par visu darbības periodu. 

 
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka iepirkuma priekšmetā un tehniskajās specifikācijās 

minēto preci spēj nodrošināt par iepirkumā piedāvāto līgumcenu nemainīgu visā līguma 

darbības periodā. 

 

7.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

7.3.1. Pretendentam pēdējo piecu (no 2015. gada aprīlim līdz 2020. gada aprīlim) gadu laikā ir 

pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam apjomā un saturā līdzvērtīgu piegāžu 

veikšanā.  

 

7.3.2. Par katru iepriekš veikto darbu Pretendents pievieno pieņemšanas – nodošanas akta kopiju, 

un/vai pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
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7.3.3. Lai apliecinātu veiktās piegādes, Pretendentam ir jāaizpilda “Veiktās degvielas piegādes 

veidne” (D3 pielikums). 

 
7.3.4. Pretendents Piegādes veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju 

un citu personu (persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka 

Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā 

Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi1. 

 
8. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 

no 8.1. – 8.4.3.apakšpunktam. 

 
8.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 

pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz 

kopā ar: 

a. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu 

neattiecināmību uz Pretendentu/Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās un Pretendenta/Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, kvalifikācijas dokumentiem), 

b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā 

arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecinājušās personas 

tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas 

attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 

paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai 

personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, 

kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai 

personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 

amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 

8.2. Dokumenti, kas apliecina Pretendentu izslēgšanas nosacījumu neattiecināmību  

 

8.2.1. Nolikuma 6.punkta prasības neattiecināmību Pretendents apliecina ar atbilstoši aizpildītu un 

parakstītu Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā (D1 pielikums) un Persona, uz kuras 

iespējām Pretendents balstās – ar atbilstoši aizpildītu un parakstītu Apakšuzņēmēju/Personas, 

uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājumu (D5 pielikums). 

 

8.2.2. Par Nolikuma 6.1.apakšpunktā minēto prasību izpildi Pasūtītājs pārliecinās publiskajās 

datubāzēs. Ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām, 

uz kuru iespējām tas balstās (ja tas/tie ir reģistrēts/i ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā 

dzīvesvieta) Pasūtītājs pieprasa iesniegt izziņu no attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas, 

kas apliecina, ka pretendents un Personas, uz kuru iespējām tas balstās, nav sodīti par 

Nolikuma 6.1.apakšpunktā minētajiem konkurences tiesību pārkāpumiem attiecīgajā ārvalstī. 

 

8.2.3. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 6.2.apakšpunkta 

prasību neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs 

mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka 

Pretendentam un Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav pasludināts 

maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota 

sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā 

bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta to 

                                                 
1 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru 
iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās 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), uz līguma 
slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz 
kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē 
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saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par to bankrotu, un tie neatrodas likvidācijas 

stadijā. 

 

8.2.4. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevar pārliecināties par Nolikuma 6.3.apakšpunkta 

prasību neattiecināmību, tas pieprasa, lai Pretendents iesniedz izziņu, ko ne agrāk kā trīs 

mēnešus pirms iesniegšanas dienas: 

8.2.4.1. izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā, kas apliecina, ka 

Pretendentam un Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās (neatkarīgi no tā, vai tas/tās reģistrēti/as Latvijā vai Latvijā 

atrodas tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro; 

8.2.4.2. izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī 

reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un Personām (t.sk. 

apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās (ja tas/tās ir reģistrēts/as 

ārvalstī vai ārvalstī ir tā/to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu 

parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 

8.2.5. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un 

visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par 

visiem personu apvienības dalībniekiem. 

 

8.2.6. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu 

attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu 

kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai 

attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

 

8.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 

8.3.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība_ vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu 

apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs 

izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.  

 

8.3.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja un citu 

personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) attiecīga profesionālā reģistra 

izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, 

sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts2 normatīvie tiesību akti 

paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu 

izsniegšanu. 

 

Pretendenta apstiprināta Pretendenta un Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru iespējām 

Pretendents balstās, pēdējo 5 (piecu) (no 2015. gada aprīlim līdz 2020. gada aprīlim) gadu 

laikā ir pieredze vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam apjomā un saturā līdzvērtīgu piegāžu 

veikšanā (D3 pielikums), pozitīvas pasūtītāju atsauksmes un pieņemšanas – nodošanas aktu 

kopijas (kas apliecina Nolikuma 7.3.1.apakšpunktā prasīto pieredzi).  

 

Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par pieciem gadiem, 

informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.   

 

8.3.3. Ja Pretendents Piegādes sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 

apakšuzņēmēju un citu Personu (Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās) iespējām, 

lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, 

piedāvājumā jāietver: 

a. visu apakšuzņēmējiem nododamo Piegāžu daļu aprakstu atbilstoši Apakšuzņēmējiem 

nododamo Piegādes daļu saraksta veidnei (D4 pielikums), 

b. 1) apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums 

atbilstoši Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, 

                                                 
2 Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts 
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apliecinājuma veidnei (D5 pielikums) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo 

Piegāžu daļu sarakstā norādītās Piegādes daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Piegāžu 

sniegšanai nepieciešamos resursus un/vai (2) Pretendenta un Personas (t.sk. 

apakšuzņēmēju), uz kuras iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību Iepirkuma 

līguma izpildei, kas pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs Iepirkuma līguma izpildei 

nepieciešamie resursi (nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz kādu šie resursi 

tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks 

noslēgts Iepirkuma līgums, 

c. dokumenti, kas apliecina Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras iespējām Pretendents 

balstās, neattiecināmību Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, 

d. (ja attiecināms) citā valstī kompetentās iestādes izsniegtas reģistrācijas apliecības vai 

izziņas apliecināta kopija3, kas apliecina, ka Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un 

joprojām darbojas, kā arī 

e. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas (t.sk. apakšuzņēmēja), uz kuras 

iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un 

tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz 

kuras iespējām Pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 

amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
Izziņa par Pretendenta un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, katra gada 

kopējo finanšu apgrozījumu degvielas piegādē par iepriekšējiem trīs gadiem (2017., 2018. un 

2019. gads). Jaundibinātiem uzņēmumiem / uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs 

gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu.  

 
8.4. Finanšu piedāvājums  

8.4.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks piegādāta un pārdota 

prece (piegādes kopējā cena). Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma 

veidnei (D6 pielikums). 

 
8.4.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Piedāvātajām cenām EUR jābūt 

noapaļotām līdz trīs cipariem aiz komata. 

 
8.4.3. Piedāvājumā jāiekļauj Pastāvīgā atlaide, kura līguma darbības laikā nevar tikt mainīta. 

 
8.4.4. Finanšu piedāvājumam pievieno dokumentus, kas apliecina degvielas viena litra cenu 

Pretendenta norādītajā tuvākajā DUS 2020. gada 20. aprīlī laikā no plkst.9.00 līdz 

plkst.10.00. 

 

9. Piedāvājumu izvērtēšana 

9.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu. 

 

9.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja 

to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

 
9.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā atbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā nav ietverts 

Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta 

piedāvājums tiek noraidīts. 

 

9.4. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti un Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru 

iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta 

posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents vai Persona (t.sk. 

apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījušies kādā no iepriekšējiem 

šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas 

šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai 

deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, 

                                                 
3 Apliecina Pretendents /Persona (t.sk. apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās 
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konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka 

nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma 

procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci. 

 

9.5. Iepirkuma komisija publiskās datubāzēs pārbauda, vai Pretendenti, personālsabiedrības biedri, 

personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu 

apvienība) un Personas, (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendents balstās, (1) kas 

veiks piegādi, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija reģistrā, ir reģistrēti komercreģistrā 2) 

vai Pretendenti un Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav 

atzīti par vainīgiem konkurences tiesību pārkāpumā un (3) vai Pretendentam un Personai (t.sk. 

apakšuzņēmējam), uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav apturēta saimnieciskā darbība 

un nav nodokļu parādi, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

pārsniedz 150 EUR.  

 

9.6. Izskatot Pretendenta atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendents un 

Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz kuru iespējām Pretendenti balstās, neatbilst citiem 

Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu 

atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta 

kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai 

Pretendents vai kompetentā institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto 

informāciju. 

 

9.7. Pretendentu piedāvājumi tiek noraidīti, ja Pretendenti vai Personas (t.sk. apakšuzņēmēji), uz 

kuru iespējām Pretendents balstās: 

a. nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina neattiecināmību Pretendentu izslēgšanas 

nosacījumiem vai atbilst Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem vai 

b. nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām vai 

c. ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai. 

 

9.8. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu 

piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie 

piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti. 

 

9.9. No piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikumā noteiktajām prasībām, komisija izvēlēsies 

saimieciski izdevīgako piedāvājumu, kas noteikts saskaņā ar šādiem kritērījiem: 

 

Vērtēšanas kritērijs 
Maksimālo 

punktu skaits 
Punktu skaita aprēķins 

1.Dīzeļdegvielas cena ar atlaidi bez PVN 

(CD) 

47 Punktu skaits CD = (C zem/ Cvērt.) x 47, kur: 

 C zem – zemākā piedāvātā 1l cena ar atlaidi 

dīzeļdegvielai EUR; 

C vērt. – vērtējamā piedāvātā 1l cena ar atlaidi 

dīzeļdegvielai EUR 

2.Benzīna cena ar atlaidi bez PVN (CB) 47 Punktu skaits CB = (C zem/ Cvērt.) x 47, kur: 

 C zem – zemākā piedāvātā 1l cena ar atlaidi 

benzīnam EUR; 

C vērt. – vērtējamā piedāvātā 1l cena ar atlaidi 

benzīnam EUR 

3.Attālums līdz piedāvātajm DUS (A)  

  

Attāluma noteikšanai tiek izmantots 

interneta vietnes „BalticMaps” 

piedāvātais rīks „Maršruta izveide”,  

ievadot 1. punktu - Pasūtītāja adresi 

(Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes 

6 Punktu skaits A=(Ax/Ay) x 6, kur: 

Ax – vistuvākais piedāvātais DUS attālums km (ar 

vienu zīmi aiz komata); 

Ay – vērtējamais piedāvātā DUS attālums km (ar 

vienu zīmi aiz komata). 
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novads) un ievadot 2. punktu - attiecīgā 

Pretendenta DUS adresi. Vērtēts tiks 

tuvākais no piedāvātajiem attālumiem. 

 

Maksimāli iespējamais kopējo punktu 

skaits:  

100 Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu 

aprēķina pēc formulas: 

P = CD + CB+ A  

 
9.10. Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko punktu 

skaitu.  

 

9.11. Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz trīs cipariem aiz komata. 

 

9.12. Ja pretendentiem būs vienāds punktu skaits, komisija izvēlas Pretendentu, kurš piedāvā lielāko 

atlaidi. Ja atlaides apmērs ir vienāds, priekšroka tiks dota Pretendentam, kura piedāvātās DUS 

attālums ir tuvākais. 

 

9.13. Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, komisija pārbauda, vai attiecībā uz 

Pretendentu, kā arī personu, uz kuras iespējām tas balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija 

atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un 

tirgus izpētes procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma 

izvēles kritērijiem, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav attiecināmi nolikuma 6. 

punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. 

 

9.14. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 

nolikuma 10.1.2. apakšpunkta nosacījumu pārbaudei pēc komisijas pieprasījuma jāiesniedz 

izziņa no tā reģistrācijas valsts iestādes, ka piedāvājuma iesniegšanas dienā vai dienā, kad 

pieņemts lēmums par iespējamu piegādes līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nav nodokļu 

parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro.  Ja minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta 

došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, ar paša Pretendenta apliecinājumu 

kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās 

nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 

 

9.15. Nolikuma 6.2. apakšpunkta nosacījumu pārbaudei, ja informācija nav pieejama publiskajās 

datu bāzēs, pēc komisijas pieprasījuma, Pretendents iesniedz kompetentu institūciju izziņas, 

kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nav 

pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts. 

Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir pasludināts 

maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts, Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs rīkojas pēc analoģijas ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 48. panta devītajā daļā paredzēto. 

 
9.16. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek 

noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, 

Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta 

detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam 

iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu 

paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai 

gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus 

apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. 
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10. Iepirkuma līgums 

10.1. Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma 

līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (D9 pielikums). 
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Nolikuma pielikumi  
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 

 

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>” 

[“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]4  

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 

<adrese> 

1. [Iepazinušies]/[Iepazinies]5 ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 

Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas 

numurs>” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, kā arī 

apņemamies: 

 pieņemt un ievērot visas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības, garantēt iepirkuma 

Nolikuma prasību izpildi; 

 piedāvājuma cenā esam pilnībā iekļāvuši visas iepirkuma Nolikumā paredzētās izmaksas, 

un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā 

iepirkuma līguma darbības laikā; 

 apņemamies, ja tiks noslēgts līgums par iepirkumā minēto priekšmetu, kvalitatīvi izpildīt 

visas līgumā noteiktās saistības; 

 ar šo apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par iepirkuma priekšmetu; 

 apliecinām, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas; 

 iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību par 

iesniegto piedāvājumu. 

 
2. [iesniedzam]/[iesniedzu]6 piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un atlases dokumentiem, 

b. Tehniskā piedāvājuma un 

c. Finanšu piedāvājuma, 

(turpmāk – Piedāvājums) 

 

3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:  

a. <piegādes raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma D2 pielikums) 

(turpmāk – Piegāde) par kopējo cenu (Degvielas (Dīzeļdegviela, benzīna) cenas EUR par 1 

(vienu) litru bez PVN: 

Preces kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> EUR 

(<summa vārdiem> euro), 

PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro) 

Preces kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro), 

b. slēgt iepirkuma līgumu kā paraugu izmantojot Nolikumā ietverto Iepirkuma līguma veidni 

(Nolikuma D9 pielikums), 

c. pārdot Preci saskaņā ar [manu]/[mūsu]7 Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā 

kārtībā <mēnešu skaits> (mēnešu skaits vārdiem) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas 

dienas. 

 

4. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

 

                                                 
4 Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu 
5 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
6 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 
7 Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona. 



Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2020/2 AK                                                                

16 

 

5. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības 

dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka: 

a. Uz Pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta 

pirmās daļas 2), 3), 6) apakšpunktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi. 

b. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa. 

 

6. Pretendenta vai PIL 42.panta pirmās daļas 9., 10. un 11.punktā minētās personas uzņēmums atbilst 

statusam – mazais uzņēmums vai vidējais uzņēmums: 

 

 Pretendenta nosaukums PIL 42.panta pirmās daļas 

9., 10. un 11.punktā minētā 

personas nosaukums 

Mazais uzņēmums – 

uzņēmums, kurā nodarbināts 

mazāk nekā 50 personas un 

kura gada apgrozījums 

un/vai gada bilance kopā 

nepārsniedz 10 miljonus 

euro 

  

Vidējais uzņēmums – 

uzņēmums, kas nav mazais 

uzņēmuums, un kurā 

nodarbināts mazāk nekā 250 

personas un kura gada 

apgrozījums nepārsniedz 50 

miljonus euro, un/vai, kura 

gada bilance kopā 

nepārsniedz 43 mljonus euro 

  

 
 
7. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem Pretendentiem un Pretendentam nav 

konkurenci ierobežojošas priekšrocības rīkotajā iepirkumā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona 

nav bijusi iesaistīta iepirkuma sagatavošanā. 

 
8. [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar 

mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 

 

<Personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds 

(ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese>]8 
<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai 

personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> <Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 
[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir 

fiziska persona)> <Reģistrācijas numurs vai personas kods> 
<Adrese> 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts>]9 
 

 

 

 

 

                                                 
8 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība. 
9 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)! 
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D2 pielikums: Tehniskā specifikācija 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
„Degvielas iegāde SIA „Lielvārdes Remte” saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai” 
 

ID. Nr. LR 2020/2 AK 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Kritērijs  Apraksts 
Pretendenta tehniskais 

piedāvājums  

Degvielas kvalitāte 

Atbilst Ministru kabineta 2000. gada 26. 

septembra noteikumu Nr.332 

„Noteikumi par benzīna un 

dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” 

prasībām  

Pierāda iesniegtais Sertifikāts 

(kopija) par degvielas atbilstību 

Latvijas Republikas Ministru 

kabineta 2000. gada 26. 

septembra noteikumiem Nr.332 

„Noteikumi par benzīna un 

dīzeļdegvielas atbilstības 

novērtēšanu”.  

 

Degvielas iegāde  
Katru dienu, 24 stundas dienā, degvielas 

uzpildes stacijā, 7 dienas nedēļā 

                

Pretendenta tuvākā DUS, 

kurā ir iespējams uzpildīt 

degvielu - attālums no 

Vildogas ceļš 5, Sigulda, 

Siguldas novads līdz 

piedāvātajai  tuvākajai 

DUS nav lielāks par 6 km 

Attāluma noteikšanai pretendentam 

jāizmanto interneta vietnes sadaļas 

„BalticMaps” piedāvātais rīks „Maršruta 

izveide”, kur 1. ievades punkts ir  Ceriņu 

iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, 2. 

ievades punkts - Pretendenta piedāvātā 

tuvākā DUS adrese. Vērtēts tiks īsākais 

no piedāvātajiem attālumiem. 

Pretendents iesniedz izdruku no augstāk 

minētās interneta lapas, kurā norādīts 

braukšanas maršruts un attālums 

(izteikts kilometros ar vienu atzīmi aiz 

komata). 

 

Pretendents norāda atrašanās 

vietu un attālumu (km ar vienu 

zīmi aiz komata). Pievieno 

izdruku no „BalticMaps”  

Apjoms litros 

 Pasūtītāja pieprasītais 

degvielas daudzums ir 

uzskatāms par maksimālo 

nepieciešamo daudzumu. 

Pasūtītājs patur tiesības 

iepirkuma līguma izpildes 

gaitā samazināt 

nepieciešamo degvielas 

daudzumu. 

 

Dīzeļdegviela 25 000 l  

Benzīns E 95 25 000 l 

 

 

Apmaksas kārtība 
100 % pēcapmaksa 15 (piecpadsmit) 

darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 

 

Rēķina nosūtīšana 
Bezmaksas elektroniski uz pasūtītāja 

norādīto adresi  
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Atskaišu iesniegšana  Elektroniski vienu reizi mēnesī   

Norēķinu veids 

Saskaņā ar Pretendenta piedāvāto 

kredītkaršu noteikumiem, ar iespēju 

identificēt kartes lietotāju 

 

Administratīvās izmaksas 

par kredītkartēm 
Bezmaksas 

 

Norēķinu kredītkaršu 

aizsardzība  
Autorizācija 

 

Iespēja ierobežot degvielas 

iegādi vienai kredītkartei 

Nosakot kredītkartei maksimālo vienas 

dienas limitu 

 

Degvielas iegādes 

nodrošināšana 

Degvielas uzpildes stacijās, izmantojot 

verificētu speciālo uzpildes iekārtu, kas 

nodrošina uzpildītās degvielas 

daudzuma noteikšanu, kā arī dabas 

aizsardzības un ugunsdrošības 

noteikumu ievērošanu 

 

Norēķinu kredītkaršu 

izgatavošana  

Piecu darbdienu laikā pēc pircēja 

pilnvarotās personas pieteikuma 

nosūtīšanas 

 

Norēķinu kredītkaršu 

darbība  
Jebkurā pretendenta DUS Latvijā 

 

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, amats*   

Paraksts  

Vieta, datums  

* Tehnisko piedāvājums jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šajā gadījumā 

Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara) 
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D3 pielikums: Veiktās degvielas piegādes veidne 

 

Veiktās degvielas piegādes sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajām piegādēm, kas 

apliecina Nolikuma 7.3.1.punktā prasīto pieredzi. 

 

A: VEIKTĀS DEGVIELAS PIEGĀDES SARAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Degvielas piegādes 

nosaukums un īss 

raksturojums 

Degvielas 

piegādes 

izmaksas bez 

PVN (EUR) 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersona) 

Degvielas piegādes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 

un mēnesis 

Degvielas piegādes 

pieņemšanas – 

nodošanas akta Nr. 

un datums 

1. <…> <…> <…> <…>/<…> <…>/<…> 

2. <…> <…> <…> <…>/<…> <…>/<…> 
3. <…> <…> <…> <…>/<…> <…>/<…> 

 

Par katru no uzrādītās degvielas piegādes Pretendentam jāiesniedz pieņemšanas – nodošanas akta vai 

līguma kopija un pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes par veiktajām piegādēm. 
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D4 pielikums: Apakšuzņēmējiem/Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nododamo 

Piegādes daļu saraksta veidne  

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM/ PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

NODODAMO PIEGĀŽU DAĻU SARAKSTS10 

 

Apakšuzņēmēja / Personas 

nosaukums/vārds, uzvārds, 

reģistrācijas numurs/personas 

kods, adrese un 

kontaktpersona/ 

kontaktinformācija 

Nododamās 

piegādes daļas 

apjoms (% no 

Piegādes kopējās 

cenas) 

Īss apakšuzņēmēja/Personas 

sniedzamās Piegādes daļas 

apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

 

                                                 
10 Pretendents ir tiesīgs nodot apakšuzņēmējiem veicamos darbus Pretendenta izvēlētajā apjomā, vienlaikus kā 
ģenerāluzņēmējs saglabājot atbildību par šo darbu izpildi attiecībā pret Pasūtītāju un pierādot, ka Pretendentam būs 
pieejami apakšuzņēmēju resursi 



Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2020/2 AK                                                                

21 

 

D5 pielikums: Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma 

veidne 

 

 

 

<Pasūtītāja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

 

 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA / PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 

APLIECINĀJUMS11 

 

Iepirkuma procedūras “<Iepirkuma procedūras nosaukums>” “<Iepirkuma procedūras 

identifikācijas numurs>” [“<Iepirkuma daļas nosaukums>”]12 ietvaros 

 

 

Ar šo <Apakšuzņēmēja / Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, nosaukums vai 

vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir fiziska 

persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs / Persona, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>: 

 

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un 

adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras 

nosaukums>” (Id. Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;  

 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[sniegt šādas piegādes: 

<īss piegādes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo piegādes daļu sarakstā 

norādītajam>] 

[un nodot Pretendentam šādus resursus: 

<īss Pretendentam nododamo resursu13 (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>]. 

 

3. Kā arī apliecina to, ka uz viņu nav attiecināms Nolikuma 6. punktā noteiktie Pretendentu 

izslēgšanas nosacījumi.  

 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

 

 

 

                                                 
11 Attiecas uz tām Personām (t.sk. apakšuzņēmējiem), uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām 
12 Jānorāda, ja piedāvājums tiek iesniegts par iepirkuma priekšmeta daļu 
13 Prasība par nepieciešamo finanšu apgrozījumu nevar tikt izpildīta tikai ar Personu (t.sk. apakšuzņēmēju), uz kuru 
iespējām Pretendents balstās, palīdzību, jo minētās 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), uz līguma 
slēgšanas brīdi veidojot personu apvienību un sadarbības līgumā nosakot resursu nodošanas apjomu, termiņu, uz 
kādu šie resursi tiek nodoti, un solidāru atbildību līguma izpildē 
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D6 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne 

 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

<Uzņēmuma nosaukums> Vienotais reģistrācijas numurs: <Numurs>, juridiskā adrese 

<juridiskā adrese> piedāvā Pasūtītājam sekojošu degvielas cenu, kas: 

 

- ietver rēķinu izrakstīšanu, maksājumu iekasēšanu, apstrādi un citas darbības, 

kas saistītas ar degvielas tirdzniecību. 

 
Degvielas cena no 2020. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 30. maijam 

 

Degvielas 

veids 

Plānotais  

apjoms 

(litros) 

Mazumtirdzniecības cena par 1 

(vienu) litru degvielas 

Pretendenta piedāvātajā  DUS 

(bez PVN)14 

 Cena  

Pastāvīgā 

atlaide % 

viena 

litra 

cenai  

Degvielas 

cena par 1 

(vienu) 

litru, 

ņemot vērā 

noteikto 

atlaidi 

Summa ar 

atlaides 

cenu visam 

plānotajam 

apjomam  

  

DUS adrese:_______________ 

 

EUR/l 

bez 

PVN 

% EUR/l bez 

PVN 

EUR bez 

PVN 

Dīzeļdegviela  25 000 

Cena uz 20.04.2020. (iepirkuma 

izsludināšanas diena SIA 

„LIELVĀRDES REMTE” 

tīmekļvietnē www.remte.lv) - 

<norāda cenu> 

    

Benzīns  25 000 

Cena uz  20.04.2020.  (iepirkuma 

izsludināšanas diena SIA 

„LIELVĀRDES REMTE” 

tīmekļvietnē www.remte.lv) - 

<norāda cenu> 

 

   

Kopā EUR bez PVN  

 

Mēs apliecinām, ka: 

 Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā. 

 Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties ieprikumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā 

un Latvijas Republikas normaatīvajos aktos, kas regulē attiecīgo jomu, noteiktās prasības. 

 Piedāvājuma cenā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un 

nodevas, ja tādas ir paredzētas (neiekļaujot PVN), kas nepieciešmai kvalitatīvai līguma 

izpildei. 

 

 

 

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona: 

                                                 
14 Degvielas cena Pretendenta DUS ( DUS attālums nevar būt lielāks par 13 km no Ceriņu ielas 

3, Lielvārde, Lielvārdes novads) 2020. gada 20. aprīlī no plkst 9.00- 10.00. Pretendents pievieno 

Dokumentu, kas apliecina degvielas viena litra cenu. 
 

http://www.remte.lv/
http://www.remte.lv/
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Vārds, uzvārds, amats*   

Paraksts  

Vieta, datums  

* Finanšu piedāvājums jāparaksta Pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šajā gadījumā 

Pretendenta piedāvājumam obligāti jāpievieno pilnvara) 
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D7 pielikums: Pretendenta finanšu apgrozījums degvielas piegāžu veikšanā par darbības 

iepriekšējiem trīs gadiem 

 

 

IZZIŅA PAR VEIKTAJĀM DEGVIELAS PIEGĀDĒM 

 

Nr.

p.k. 

Piegādes nosaukums 

un īss raksturojums 

Līguma 

vērtība 

bez PVN 

(EUR) 

Vieta 

Pasūtītājs 

(nosaukums, 

reģistrācijas 

numurs, adrese un 

kontaktpersonas, 

tālrunis) 

Veikto Piegāžu 

pieņemšanas – 

nodošanas akta vai 

līguma Nr. un 

datums 

 

1. <…> <…> <…> <…> <…> 

 

Par katru no uzrādītajām piegādēm Pretendentam jāiesniedz Līgumu pieņemšanas – nodošanas akti par 

tabulā minēto darbu izpildi, ja piegādes sakrīt ar Nolikuma 7.3.1.punktā prasīto pieredzi un D3 

pielikumā norādīto, tad papildus pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas nav jāpievieno. 

 



Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2020/2 AK                                                                

25 

 

D8 pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa 

 

 

 

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

Pasūtītāja nosaukums:  

reģistrācijas numurs:  

Iepirkuma procedūras  nosaukums:  

Pretendenta nosaukums:   

reģistrācijas numurs vai personas 

kods (ja Pretendents ir fiziska 

persona): 

 

adrese:  

kontaktpersonas vārds un 

uzvārds: 
 

telefona numurs:  

faksa numurs:  

elektroniskā pasta adrese:  

Iepirkuma procedūras 

nolikumu saņēma: 

ieņemamais amats Pretendenta 

uzņēmumā: 
 

vārds un uzvārds:  

paraksts:  

datums:  
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D9 pielikums: Līguma veidne 
__. pielikums  

id.Nr. LR 2020/2 AK, nolikumam  
PROJEKTS  

LĪGUMS Nr. _____________ 
par degvielas iegādi 

(iepirkuma identifikācijas Nr. id.Nr. LR 2020/2 AK) 
 
SIA „LIELVĀRDES REMTE”, reģ.nr.47403003224, juridiskā adrese Ceriņu iela 3, 
Lielvārde, Lielvārdes novads, LV 5070 (turpmāk – Pircējs), tās valdes locekļa Anda Siliņa 
personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un _____________, 
reģ.nr._______________, juridiskā adrese_____________________ (turpmāk – 
Pārdevējs), tās __________________ personā, kurš (-a) rīkojas uz ____________ 
pamata, no otras puses, abi kopā saukti „Puses” un katrs atsevišķi „Puse”, pamatojoties 
uz atklāta konkursa „Degvielas iegāde”, id.Nr. LR 2020/2 AK (turpmāk – Konkurss) 
rezultātu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):  
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. PIRCĒJS pēc nepieciešamības pērk un PĀRDEVĒJS pārdod, saskaņā ar Līgumu, 
„Tehnisko piedāvājumu” (Līguma 1.pielikums), kā arī ievērojot Latvijas Republikas spēkā 
esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, kas attiecas uz degvielas kvalitāti un 
tirdzniecību:  
1.1.1. benzīnu 95E (ja PĀRDEVĒJS piedāvā analogu benzīnu, tad analogs nosaukums), 
turpmāk tekstā Degviela Nr.1;  

1.1.2. dīzeļdegvielu, turpmāk tekstā – Degviela Nr.2, kopā turpmāk – Degviela.  

1.2. PĀRDEVĒJS nodrošina iespēju PIRCĒJAM iegādāties Degvielu mazumtirdzniecībā 
24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7 (septiņas) dienas nedēļā, PĀRDEVĒJA 
degvielas uzpildes stacijās, kas norādītas Līguma 1.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” 
(turpmāk – DUS), par konkrētās dienas degvielas cenu, piemērojot Līgumā noteikto 
pastāvīgo atlaidi, nodrošinot, ka tā nav mazāka par atlaidi, kas tiek piedāvāta kādā no 
PĀRDEVĒJA rīkotajām akcijām izmantojot PĀRDEVĒJA Degvielas iegādes 
kredītkartes (turpmāk – Kredītkartes) bezskaidras naudas norēķinu veikšanai.  

1.3. PĀRDEVĒJA izmaksas un pastāvīgās atlaides Degvielai un izpildes noteikumi 
noteikti saskaņā ar PĀRDEVĒJA piedāvājumu Konkursā (turpmāk tekstā – 
PĀRDEVĒJA piedāvājums).  
 

2. Līguma summa 
2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir /līdz/ ____ 
euro ________ (summa ar skaitļiem un vārdiem). Līguma summa ar PVN ir /līdz/ ____ 
euro ________ (summa ar skaitļiem un vārdiem), tajā skaitā PVN ir _____ euro _____ 
(summa ar skaitļiem un vārdiem). Līguma darbības laikā Līguma summu nedrīkst pārsniegt.  

2.2. PIRCĒJAM nav pienākums izlietot visu Līguma summu bez PVN.  

2.3. PĀRDEVĒJS pārdod Degvielu ar šādu pastāvīgu atlaidi:  
.3.1. vienam litram Degvielas Nr.1 bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir __% 
(________ procenti) no viena litra Degvielas Nr.1 cenas mazumtirdzniecībā 
PĀRDEVĒJA DUS;  

2.3.2. vienam litram Degvielas Nr.2 bez PVN ir __% (________ procenti) no viena litra 
Degvielas Nr.2 cenas mazumtirdzniecībā PĀRDEVĒJA DUS;  
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2.4. PIRCĒJS pērk Degvielu PĀRDEVĒJA DUS par cenām, kas fiksētas PĀRDEVĒJA 
DUS pirkuma izdarīšanas dienā, izmantojot Līguma 2.3.punktā minēto pastāvīgo atlaidi 
par katru Degvielas 1 (vienu) litru, ja norēķini tiek veikti ar PĀRDEVĒJA izsniegtu 
Kredītkarti.  
2.5. Degvielas cenā ietilpst visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi un nodevas, 
citas izmaksas un izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi. PVN likme tiek piemērota spēkā 
esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā Degvielas iegādes dienā. 
Izrakstot rēķinu, PĀRDEVĒJS norāda PVN likmi un piemēroto pastāvīgo atlaidi. 
 

3. Apmaksas kārtība 
3.1. Samaksa par kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu saņemto Degvielu tiek 
veikta ar pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu.  

3.2. PĀRDEVĒJS līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz 
PIRCĒJAM rēķinu, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: remte@remte.lv par 
iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski iegādāto Degvielu, rēķinā norādot iegādātās 
Degvielas veidu, apjomu, cenu, klāt rēķinam pievieno detalizētu pārskatu par katras 
PĀRDEVĒJA izsniegtās Kredītkartes izmantošanu, veicot Degvielas iegādi iepriekšējā 
kalendārajā mēnesī.  

3.3. PIRCĒJS veic samaksu par iegādāto Degvielu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā 
pēc Līguma 3.2.apakšpunktā minētā rēķina un pārskata saņemšanas dienas pie PIRCĒJA.  

3.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis bankas pārskaitījumu uz 
PĀRDEVĒJA kontu.  

3.5. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar 
naudas pārskaitījumiem.  

3.6. Ja PĀRDEVĒJS pārdevis nekvalitatīvu Degvielu, vai tā neatbilst Līguma 
nosacījumiem, par ko ir sastādīts Līgumā noteiktais akts par konstatētajām neatbilstībām, 
apmaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, kādā tiek novērsti aktā 
norādītie trūkumi.  
 

4. Degvielas iegādes un kredītkartes izsniegšanas kārtība 
4.1. Pēc PIRCĒJA iesniegtā rakstveida pieprasījuma uz elektronisko pastu: ________, 
informējot pa tālruni Nr.:___________, PĀRDEVĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā bez 
maksas piegādā PIRCĒJAM uz norādīto adresi tā pieprasīto Kredītkaršu skaitu.  

4.2. Gadījumā, ja pēc Kredītkaršu piegādes vai Līguma izpildes gaitā PIRCĒJS konstatē 
bojātu Kredītkarti vai Kredītkarte tiek nozaudēta, PĀRDEVĒJS bez maksas to apmaina 
pret nebojātu vai izsniedz jaunu Kredītkarti 5 (piecu) darba dienu laikā pēc bojātās 
Kredītkartes iesniegšanas dienas PĀRDEVĒJAM vai dienas, kad PĀRDEVĒJS ir 
paziņojis par nozaudēto Kredītkarti.  
4.3. PĀRDEVĒJS nodrošina PIRCĒJAM iespēju iegādāties Degvielu uzreiz pēc 
PĀRDEVĒJA Kredītkaršu izsniegšanas brīža PIRCĒJAM visās PĀRDEVĒJA DUS.  

4.4. PĀRDEVĒJS nodrošina PIRCĒJAM iespēju iegādāties Degvielu visās 
PĀRDEVĒJA DUS 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, izmantojot PĀRDEVĒJA 
izsniegtās Kredītkartes.  

4.5. Gadījumā, ja Kredītkarte tiek nozaudēta vai tiek sabojāta, PIRCĒJS vai tā pilnvarotā 
persona par to paziņo PĀRDEVĒJAM nekavējoties, tiklīdz tas kļūst zināms, rakstveidā 
uz elektronisko pastu: ________, informējot pa tālruni Nr.:___________. 
 

5. Nekvalitatīvas un Līguma noteikumiem neatbilstošas Degvielas apmaiņas 
noteikumi 

mailto:remte@remte.lv
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5.1. Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo iegādāto Degvielu 
PIRCĒJS paziņo PĀRDEVĒJAM rakstveidā uz elektronisko pastu: ________, un/vai 
informējot pa tālruni Nr.:___________ 2 (divu) darba dienu laikā pēc Degvielas 
uzpildīšanas dienas, uzaicinot PĀRDEVĒJU sastādīt aktu par konstatētajām 
neatbilstībām. PĀRDEVĒJA pārstāvim, pēc paziņojuma saņemšanas, 2 (divu) darba 
dienu laikā jāierodas PIRCĒJA norādītajā adresē. PĀRDEVĒJA neierašanās gadījumā 
PIRCĒJAM ir tiesības sastādīt aktu bez PĀRDEVĒJA piedalīšanās.  

5.2. PĀRDEVĒJS uz sava rēķina nomaina nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem 
neatbilstošo Degvielu pret kvalitatīvu 2 (divu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas 
dienas.  

5.3. Gadījumā, ja PĀRDEVĒJS nepiekrīt Līguma 5.2.punkta noteiktajam, tad PIRCĒJS ir 
tiesīgs veikt iegādātās Degvielas kvalitātes pārbaudi sertificētā laboratorijā (otras Puses 
klātbūtnē paņemot konkrētās iegādātās Degvielas paraugus, un nekavējoties tos nosūtot 
sertificētai laboratorijai).  

5.4. Ja laboratorijas pārbaudē konkrētās iegādātās Degvielas kvalitāte atzīta kā neatbilstoša 
normatīvajos aktos noteiktajām standartu prasībām, tad PĀRDEVĒJS uz sava rēķina 
nomaina nekvalitatīvo Degvielu pret kvalitatīvu 2 (divu) darba dienu laikā pēc 
laboratorijas atzinuma izsniegšanas dienas.  

5.5. Laboratorijas pakalpojumu, nekvalitatīvās degvielas nomaiņu un autoservisa 
pakalpojumu apmaksu veic PĀRDEVĒJS, izņemot gadījumus, kad laboratorijas 
pārbaude ir veikta pēc PIRCĒJA ierosinājuma un Degvielas kvalitāte ir atzīta kā atbilstoša 
noteiktajām standartu prasībām. 
 

6. Degvielas kvalitāte 
6.1. Degvielas kvalitātei jābūt apliecinātai ar Degvielas ražotāju sertifikātiem, kuriem 
jāatbilst Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.  

6.2. PĀRDEVĒJS nodrošina Degvielas kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem un 
citiem Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktiem normatīviem, 
un pēc PIRCĒJA pieprasījuma iesniedz PIRCĒJAM Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā 
noformētu Degvielas atbilstības sertifikātu kopijas.  
 

7. Pušu tiesības un pienākumi 
7.1. PIRCĒJS:  
7.1.1. pērk Degvielu un samaksā par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem atbilstošu Degvielu 
Līgumā noteiktā kārtībā. 

7.1.2. sastādīt aktu par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo 
konkrēto iegādāto Degvielu. 

7.1.3. Pircēja darbinieku kontroles nolūkā, tiesības pieprasīt PĀRDEVĒJA DUS 
videoierakstus par Pircēja darbinieku degvielas uzpildes atsevišķiem gadījumiem. 

7.2. PĀRDEVĒJS:  
7.2.1. Pārdod kvalitatīvu, Līguma noteikumiem atbilstošu Degvielu Līgumā noteiktā 
kārtībā. 

7.2.2. pēc PIRCĒJA uzaicinājuma piedalās akta par konstatētajiem trūkumiem sastādīšanā 
un novērš PIRCĒJA konstatētos trūkumus. 

7.2.3. nenodod uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām, kā arī neizpauž Līguma 
izpildes gaitā iegūto informāciju par PIRCĒJU, kā arī neizmanto ar Līguma izpildi saistīto 
informāciju komerciāliem nolūkiem.  
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7.2.4. Pēc Pircēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas, piecu darba dienu laikā nosūtīt 
Pircējam PĀRDEVĒJA DUS videoierakstus par Pircēja darbinieku degvielas uzpildes 
atsevišķiem gadījumiem. 

8. Pušu mantiskā atbildība 
8.1. Ja PĀRDEVĒJS neievēro Līguma 4.1. un/vai 4.2. punktos noteikto Kredītkaršu 
izgatavošanas, piegādes un/vai apmaiņas termiņu, PIRCĒJAM ir tiesības piemērot 
līgumsodu EUR 35.00 (trīsdesmit pieci euro un nulle centi) apmērā par katru nokavēto 
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas bez PVN 
(atlīdzinot visus PIRCĒJAM radušos zaudējumus). Līgumsoda samaksas termiņš 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc PIRCĒJA rēķina saņemšanas.  

8.2. Ja PĀRDEVĒJS nenodrošina Degvielas iegādi atbilstoši Līguma 4.3. punktam, 
PIRCĒJAM ir tiesības piemērot līgumsodu EUR 35.00 (trīsdesmit pieci euro un 00 centi) 
apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma 
kopējās summas bez PVN (atlīdzinot visus PIRCĒJAM radušos zaudējumus). Līgumsoda 
samaksas termiņš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PIRCĒJA rēķina saņemšanas.  

8.3. Ja PĀRDEVĒJS nenodrošina Degvielas iegādi atbilstoši Līguma 4.4. punktam, 
PIRCĒJAM ir tiesības piemērot līgumsodu EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro un 
nulle centi) apmērā par katru šādu gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 
Līguma kopējās summas bez PVN (atlīdzinot visus PIRCĒJAM radušos zaudējumus). 
Līgumsoda samaksas termiņš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PIRCĒJA rēķina 
saņemšanas.  

8.4. Ja PĀRDEVĒJS pārdevis PIRCĒJAM nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem 
neatbilstošu Degvielu, PIRCĒJAM ir tiesības piemērot līgumsodu EUR 150.00 (viens 
simts piecdesmit euro un nulle centi) apmērā par katru šādu gadījumu bet ne vairāk kā 
10% (desmit procentus) no Līguma kopējās summas bez PVN (atlīdzinot visus 
PIRCĒJAM radušos zaudējumus). Līgumsoda samaksas termiņš 10 (desmit) darba dienu 
laikā pēc PIRCĒJA rēķina saņemšanas.  

8.5. Ja PIRCĒJS neievēro Līgumā noteikto apmaksas termiņu, PĀRDEVĒJAM ir tiesības 
piemērot PIRCĒJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no nokavētā 
maksājuma par katru nokavēto darba dienu. Līgumsoda samaksas termiņš 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc PĀRDEVĒJA rēķina saņemšanas.  

8.6. PIRCĒJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt maksājamo naudas summu par 
Degvielu tādā apmērā, kāda ir Līguma noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa 
PĀRDEVĒJAM. 

8.7. Gadījumā, ja Līgumā noteikto termiņu neievērošanas vai nekvalitatīvi veikta Līguma 
izpildes rezultātā PIRCĒJAM ir radīti zaudējumi, PĀRDEVĒJS tos sedz pilnā apmērā, 
PIRCĒJAM minētos zaudējumus ir tiesības kompensēt no Līguma saistību izpildes 
garantijas.  
8.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 
 

9. Nepārvarama vara 
9.1. Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus 
nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, 
dabas katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, valsts un pašvaldību institūciju 
rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, civiliedzīvotāju nemieri, citi 
ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem 
Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai.  

9.2. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, 
kurā darbojas nepārvarama vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no 
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nepārvaramas varas iestāšanās dienas rakstiski paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt 
savas saistības nepārvaramas varas dēļ.  

9.3. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramas varas sākumu un beigu laiku gadījumā 
Puses netiek atbrīvotas no saistību izpildes.  

9.4. Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) 
kalendārajām dienām, katra Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā 
brīdinot otru Pusi.  

9.5. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav 
tiesības pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par 
jebkura veida zaudējumiem.  
 
10. Līguma darbības termiņš, grozījumu veikšana Līgumā un Līguma izbeigšana 
10.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanu.  

10.2. Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas vai 
līdz Līguma summas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.  

10.3. Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, ja Līgumā noteiktajā 
termiņā Līguma summa bez PVN nav apgūta.  

10.4. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji 
rakstveidā vienojoties.  

10.5. PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, 10 (desmit) kalendāro dienu 
iepriekš par to rakstveidā brīdinot PĀRDEVĒJU:  
10.5.1. Ja PĀRDEVĒJS samazina Līguma 3.3.punktā noteikto patstāvīgo atlaidi. 

10.5.2. Ja PĀRDEVĒJAM nav spēkā esoša atļauja (licence) naftas produktu 
mazumtirdzniecībai.  

10.5.3. Ja PĀRDEVĒJS vismaz 5 (piecas) reizes neievēro kādu no Līgumā noteiktajiem 
termiņiem, par ko PIRCĒJS informējis PĀRDEVĒJU, nosūtot rakstisku paziņojumu uz 
PĀRDEVĒJA elektroniskā pasta adresi _________________________.  

10.5.4. Ja PĀRDEVĒJS atsakās pildīt Līgumu. 

10.5.5. Ja PIRCĒJS izsludinājis jaunu Degvielas iepirkumu. 
10.6. PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez PIRCĒJA piekrišanas, ja 
PIRCĒJS vismaz 3 (trīs) reizes nav ievērojos Līgumā noteikto apmaksas termiņu. 
10.7. Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā 
pēc Pušu paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstītas vēstules) nosūtīšanas (došanas 
pastā) dienas.  

11. Vispārīgie noteikumi 
11.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar 
Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad 
domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā pēc PIRCĒJA juridiskās adreses 
piekritības, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.  

11.2. Jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti 
rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.  

11.3. Visa rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darba dienā, ja tā nosūtīta 
uz Pušu norādītajām elektroniskā pasta adresēm no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 
8:00 līdz plkst. 15:00.  

11.4. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu 
spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķim un 
saturam atbilstošiem noteikumiem.  



Iepirkuma procedūra ID. Nr. LR 2020/2 AK                                                                

31 

 

11.5. Puses paziņo viena otrai par Pušu pilnvarotās personas maiņu juridiskā statusa, 
juridiskās vai korespondences adreses un bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai 
likvidāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot ierakstītu pasta paziņojumu vai elektroniski 
parakstītu paziņojumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

11.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši 
Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.  

11.7. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un 
pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.  

11.8. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus (saskaņo un paraksta 
nodošanas – pieņemšanas aktu, sastāda aktu par konstatētajām neatbilstībām, sūta 
brīdinājumu, gatavo pretenzijas) risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:  
11.8.1. no PIRCĒJA puses – ______________ (vārds, uzvārds), ___________ (amats), 
tālr.: ________, e-pasts: ______________.  

11.8.2. no PĀRDEVĒJA puses - ____________ (vārds, uzvārds), ___________ (amats), 
tālr.: ________, e-pasts: ______________.  
11.9. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt 
visiem tā punktiem, un to apliecina, parakstot Līgumu.  

11.10. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti 
Līguma noteikumu interpretācijai.  

11.11. Līgums ir sastādīts uz parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā uz __ (_____) 
lapām, no kurām:  
11.11.1. Līguma pamatteksts uz __ (_____) lapām;  

11.11.2. Līguma 1. pielikums „_____” uz __ (____) lapas;  

11.11.3. Līguma 2. pielikums „______” uz ___ (____) lapas;  

11.11.4. Līguma 3. pielikums „______” uz ___ (____) lapas  
11.12. Abi līguma teksti ir identiski, un tiem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma 
eksemplārs glabājas pie PIRCĒJA un otrs pie PĀRDEVĒJA.  
 

14. Pušu rekvizīti 
 

PIRCĒJS:  PĀRDEVĒJS:  
Juridiskā adrese:  
Korespondences adrese:  
Reģ. Nr.:  
Bankas rekvizīti:  
Kods:  
Konts:  

Juridiskā adrese:  
Korespondences adrese:  
Tālr.:  
Fakss:  
Reģ. Nr.:  
Bankas rekvizīti:  
Kods: Konts:  

_____________ ____________________  
/___________/  

_____________ ____________________  
/___________/  

2020. ___._______________  2020. ___._______________  

 


