
1. pielikums  
Iepirkuma procedūras nolikumam 

„Degvielas iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/7 

PIETEIKUMS  

„Degvielas iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām” 

(Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/7) 

1. IESNIEDZA 

Pretendenta nosaukums Rekvizīti 

  

2. KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

3. PIEDĀVĀJUMS 

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa ”Degvielas iegāde Vaboles pagasta pārvaldes 

vajadzībām”  (identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/7) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem.  

3.1.Mūsu piedāvājums ir: 

3.1.1. Preču tehniskais piedāvājums un specifikācija 

Piegādājamās 

degvielas nosaukums 

Mērvienība Daudzums  Degvielas atbilstība  

Benzīns AI95E Litri 

 

2600 
 

Dīzeļdegviela 

izmantošanai vasarā un 

ziemā 

Litri 9200  

 

3.1.2. Finanšu piedāvājums 

Degvielas 

nosaukums 

Mērvienība Plānotais 

daudzums  

Cena par vienu 

vienību  

(bez PVN) 

Atlaide 

(procentuālais 

apmērs, kas 

paliek nemainīgs 

visā līguma 

izpildes laikā) 

Kopējā cena 

par visu 

apjomu 

( Bez PVN) 

1 2 3 4 5 6=3*(4-5) 

Benzīns 

AI95E 

Litri 2600 *   

Dīzeļdegviela 

izmantošanai 

vasarā un 

ziemā 

Litri 9200 *   



Kopējā piedāvājuma cena EUR ( bez PVN)  

Pievienotās vērtības nodoklis 21% 
 

 

Kopējā piedāvājuma cena EUR( ar PVN) 

 

 

*
Degvielas mazumtirdzniecības cenas (EUR/litrs bez PVN) uzrādītas degvielas uzpildes stacijā (degvielas 

uzpildes stacija, kas atbilst Tehniskās specifikācijas minētajam un atrodas ne vairāk kā 25 km attālumā no 

Vaboles pagasta pārvaldes, „Saieta nams ”, Vabole, Vaboles  pagasts, Daugavpils novads) uz iepirkuma 

izsludināšanas dienu 

3.2. Šis piedāvājums ir derīgs [……]  dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

3.3. Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt degvielas  tehniskajās   

specifikācijās  noteiktās prasības un iegādes un norēķinu noteikumus 

3.4. Piekrītam rēķinu apmaksas nosacījumiem, saskaņā ar iepirkuma  „Degvielas iegāde Vaboles pagasta 

pārvaldes vajadzībām”  (identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/7, apmaksa par iepriekšējā periodā 

iegādāto degvielu tiks samaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas.” 

3.5.  Mēs apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem 

pakalpojumiem ir patiesas. 

 

. 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts  

Datums  

 

 

 

 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Vaboles pagasta pārvaldes Iepirkumu komisijas 16.10.2015. lēmumu  

prot. Nr. 20 


