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1. Vispārīgā informācija 

 

1.1. Iepirkuma priekšmets: „Degvielas iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām”.  

        CPV kods: 09100000-0. 

1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Vaboles pag.pārv.2015/7 

 

Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvalde 

Adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles  pagasts, Daugavpils novads LV-

5477 

Reģistrācijas kods: 90000030945 

Tālruņa numurs: 65475781 

Faksa numurs: 65475781 

E-pasta adrese: parvalde@vabolespag.lv 

Kontaktpersonas 
Kontaktpersona iepirkuma specifikācijas jautājumos - Vaboles 

pagasta pārvaldes vadītāja – Aina Pabērza (mob.tel. 26456451) 

 

1.3. Iepirkuma metode 

          Iepirkuma procedūra tiek organizēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 pantu un   

šajā nolikumā noteikto kārtību. 

 

1.4. Pretendenta iespēja iepazīties ar iepirkuma nolikumu un tā saņemšana 

1.4.1. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties darba dienās no plkst.8:00 līdz 12:00 un 13:00-

17:00, Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldē, „Saieta nams”, 

Vabolē, Vaboles pagastā, Daugavpils novadā līdz 1.6.1.apakšpunktā minētā 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.4.2. Elektroniskā veidā visi iepirkuma dokumenti bez maksas pieejami pasūtītāja mājas 

lapā www.vabolespag.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

1.4.3. Visas iepirkuma nolikuma izmaiņas un papildinājumi tiks publicēti pasūtītāja mājas 

lapā www.vabolespag.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma. 

1.4.4. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar 

informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

 

1.5.  Informācijas sniegšana 

1.5.1. Visi jautājumi par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā 

uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi adresējami laikus 

norādītajā e-pasta adresē parvalde@vabolespag.lv bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms 

piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

1.5.2. Papildus informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un 

vienlaikus ievieto šo informāciju Vaboles pagasta mājas lapā www.vabolespag.lv, 

kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.  

1.5.3. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs 

nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz 

rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

  

http://www.vabolespag.lv/
http://www.vabolespag.lv/
http://www.vabolespag.lv/
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1.6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.6.1. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi Vaboles pagasta pārvaldē pie lietvedības 

pārzines vai nosūtīti pa pastu uz adresi „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads LV-5477 līdz 2015.gada 26.oktobra plkst.14.00. Pasta sūtījumam 

jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. 

1.6.2. Visi piedāvājumi, kas Vaboles pagasta pārvaldē saņemti pēc 1.6.1.punktā norādītā 

laika, netiek skatīti un tiek neatvērti atgriezti atpakaļ iesniedzējam. 

1.6.3. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 

grozīt. 

1.6.4. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir, tam saistošs līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no Nolikuma 1.6.1.punktā 

noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.  

 

1.7. Piedāvājuma noformēšana 

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē ar norādi „Piedāvājums Daugavpils 

novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvaldes iepirkumam „Degvielas iegāde 

Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām” (identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 

2015/7). Neatvērt līdz 2015.gada 26.oktobra plkst. 14:00. Aploksnes aizmugurē 

jāuzrāda pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 

1.7.2. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu. Katrs pretendents var iesniegt vienu 

piedāvājuma variantu. 

1.7.3. Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 

28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” prasībām. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt 

skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas 

uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai labojumiem. 

1.7.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti 

svešvalodā, tad pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 

22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi 

dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 

1.7.5. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kura seko 

visi piedāvājumam pievienojamie dokumenti – pieteikums dalībai iepirkumā, 

pretendenta atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums. 

1.7.6. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt cauršūtām (caurauklotām) un numurētām 

 

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, tas ir tam saistošs, līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 40 dienas, skaitot no Nolikuma 1.6.1.punktā 

noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.  

1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1.punktā noteiktajos 

termiņos, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to 

rakstiski paziņo Pasūtītājam 

  

1.9. Līguma izpildes laiks un vieta 
1.9.1.  Ar iepirkuma uzvarētāju tiks slēgts līgums par degvielas iegādi Vaboles pagasta 

pārvaldes vajadzībām.  

1.9.2. Līguma izpildes laiks – 12 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 

 



 4 

2. Prasības pretendentiem 

 

2.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 

2.1.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties Latvijas Republikā vai ārvalstīs līdz piedāvājuma 

ierosināšanas dienai reģistrēti komersanti, kuri ir iesnieguši Nolikuma 2.2.punktā minētos 

dokumentus. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. 

Iepirkuma procedūras noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi. 

2.1.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja: 

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 2.2.punktā minētajiem 

dokumentiem; 

2) Pretendenta piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Tehniskajā specifikācijā 

izvirzītajām prasībām; 

3) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai 

vai vispār  nav sniedzis pieprasīto informāciju.  

2.1.3. Pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā 

ārvalstīs. 

           Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

2.1.4. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

2.1.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 

ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

 

2.2.Pretendentu atlases dokumenti: 
2.2.1. Pretendenta pieteikums (1.pielikums) dalībai iepirkuma procedūrā. Visi dokumenti 

jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, 

jāpievieno pilnvaras apliecināta kopija. 

2.2.2. Pretendentam saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu ir nepieciešamās 

atļaujas vai arī līdzvērtīgas ārvalstu iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvajiem aktiem apliecinātu ārvalstu pretendenta tiesības veikt nolikuma 1.1.punktā 

minēto piegādi - jāiesniedz licences kopija vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta 

tiesības nodarboties ar degvielas mazumtirdzniecību; 

2.2.3. Informācija par pretendenta degvielas uzpildes stacijām Latvijā, norādot to atrašanās vietas. 

2.2.4. Pretendentam jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši  

attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Jāiesniedz apliecināta dokumenta kopija. 

               

2.3.Tehniskais un finanšu piedāvājums 

2.3.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Degvielas tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) 

noteiktajām prasībām un jāiesniedz saskaņā ar 1.pielikumu „Pieteikums”. 

2.3.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši noteikumiem pievienotajai Pretendentu 

piedāvājuma formai (1.pielikums).  

2.3.3. Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Atsevišķi 

norāda līguma summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

2.3.4. Piedāvājuma cenas jānorāda ar precizitāti 3 (trīs) zīmes aiz komata;  

2.3.5. Vērtējot finanšu piedāvājuma kopējo cenu, tiks ņemta vērā cena degvielai ar atlaidi.  

2.3.6. Piedāvātā atlaide uz vienu litru bez PVN un ar PVN, atlaidei jābūt spēkā uz visu noslēgtā 

līguma termiņu. 
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3. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji 

 

3.1.Nolikuma  minēto apstākļu esamību (Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 8.
2
 

panta piektā daļa) pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības atbilstoši PIL 8.
2
 panta trešajā daļā minētajām prasībām un kritērijiem. 

Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar PIL 8.
2
 panta piekto daļu, pasūtītājs:  

3.1.1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā PIL 8.
2
 panta piektās 

daļas 1. vai 2.punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs: 

3.1.1.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), 

izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā iegūst informāciju: 

a) par PIL 8.
2
 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no 

Uzņēmumu reģistra, 

b) par PIL 8.
2
 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Valsts 

ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no 

Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot 

pretendenta piekrišanu; 

3.1.1.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas 

iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 

šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. 

Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc 

pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā 

termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā. 

3.1.2. Atkarībā no atbilstoši PIL 8.
2
 panta septītās daļas 1.punkta "b" apakšpunktam veiktās 

pārbaudes rezultātiem pasūtītājs: 

3.1.2.1.neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta 

noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā 

skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

euro; 

3.1.2.2.informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka 

termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto 

parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai 

apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā 

pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas 

sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja 

nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā 

termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 

3.2.Ja iepirkumu komisija nepieciešamo informāciju par pretendentu, kura ir pamats pretendenta 

izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs 

vai no citiem avotiem, pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo 

faktu gadījumos, kad pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

3.3.Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas 

pieņemto lēmumu. 

3.4.Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumos norādītajām 

prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām iepirkuma 
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noteikumos norādītajām prasībām. Ja pretendents nav sniedzis pieprasīto informāciju, 

pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts. Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu 

patiesumu. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst 

minētajām prasībām, pretendents no tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts.  

3.5.Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību nolikuma sadaļas  „Vispārīgā informācija” 

1.6. un 1.7. punktos norādītajām piedāvājumu iesniegšanas un noformēšanas prasībām. 

Neatbilstošie piedāvājumi var tikt noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

3.6.Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību nolikuma sadaļas „Prasības 

pretendentiem” 2.2. punktā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti piedāvājumi, 

kuri atbilst visām noteikumos norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez 

tālākas vērtēšanas.  

3.7.Iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājuma atbilstību „Degvielas tehniskā specifikācija” 

(2.pielikums) prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti bez tālākas vērtēšanas.  

3.8.Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbaudīs piedāvājumu atbilstību 

nolikuma sadaļas  „Prasības pretendentiem” 2.3. punktā norādītajām prasībām, kā arī to vai 

piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiks konstatētas, iepirkuma komisija šīs 

kļūdas izlabo. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus. Par visiem 

aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā 

labojumi izdarīti. 

3.9.No piedāvājumiem, kas atbilst visām noteikumu prasībām, izvēlēsies visizdevīgāko 

piedāvājumu, tas ir, piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

3.10. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēs visus pretendentus par komisijas 

pieņemto lēmumu. 

 

4. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

4.1.Iepirkuma komisijas tiesības:  

4.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams 

piedāvājuma novērtēšanai;  

4.1.2. labot piedāvājumos aritmētiskās kļūdas;  

4.1.3. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;  

4.1.4. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais izdevīgākais, ja 

izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu;  

4.1.5. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

  

4.2.Iepirkuma komisijas pienākumi:  

4.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;  

4.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;  

4.2.3. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par iepirkuma noteikumiem;  

4.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 

instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

 

5. Pretendenta tiesības un pienākumi 

5.1.Pretendenta tiesības 

5.1.1. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

5.1.2. Iesniegt sūdzību par Nolikumu un Iepirkuma procedūras norises likumību. 

 

5.2.Pretendenta pienākumi 
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5.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 

5.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

5.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un 

vērtēšanai. 

 

 

6. Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas 

 

6.1.Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
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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 

Litri 9200    
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ziemā 

Kopējā piedāvājuma cena EUR ( bez PVN)  

Pievienotās vērtības nodoklis 21%  

Kopējā piedāvājuma cena EUR( ar PVN)  

 

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  



 10 

2. pielikums  

Iepirkuma procedūras nolikumam 

„Degvielas iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/7 

 

DEGVIELAS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

„Degvielas iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām” 

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

 

 

Degvielas nosaukums Mērvienība 
Degvielas 

daudzums 

12 mēnešiem 

Degvielas atbilstība  

Benzīns AI95E  litri 2600 

LR Ministru Kabineta 26.09.2000. 

noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par benzīna 

un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”  

Atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Valsts 

standartiem 

Dīzeļdegviela 

(izmantošanai vasaras 

un ziemas periodos) 

litri 9200 

LR Ministru Kabineta 26.09.2000. 

noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par benzīna 

un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”  

Atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Valsts 

standartiem 

 

Degvielas iegādes nosacījumi: 

 Pretendentam jānodrošina degvielas uzpilde Vaboles pagasta pārvaldes transportam 

degvielas uzpildes stacijās ne tālāk kā 25 km attālumā no Vaboles pagasta pārvaldes, kā arī 

degvielas uzpildes tīkla punktiem jābūt Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē. 

Jānodrošina iespēja degvielu saņemt talonos vai ar bezskaidras naudas norēķinu kredītkarti 
 Samaksa par degvielu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu formā, piestādot rēķinu vienreiz 

mēnesī par faktiski iegādāto degvielu.  
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3. pielikums  

Iepirkuma procedūras nolikumam 

„Degvielas iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 2015/7 

 

LĪGUMS Nr. <līguma numurs> 

 

Vabolē,                                                                                                2015.gada ___.______________ 

 

Daugavpils novada pašvaldības Vaboles pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000030945, 

juridiskā adrese: „Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, tās vadītājas Ainas 

Pabērzas personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk tekstā saukts PIRCĒJS, no vienas 

puses  

un 

_________________________, Vienot. Reģ.Nr. _________________, tās ___________________ 

personā, kurš (a) rīkojas saskaņā ar ____________________, turpmāk tekstā saukts PĀRDEVĒJS, 

no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk tekstā saukti Puse/-es, pamatojoties uz iepirkuma 

“Degvielas iegāde Vaboles pagasta pārvaldes vajadzībām” (Identifikācijas Nr. Vaboles pag.pārv. 

2015/7) rezultātiem un _____________ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā 

saukts Līgums, par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk degvielu – AI95E benzīnu un dīzeļdegvielu Pārdevējam 

piederošajās degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā “DUS”), kuru saraksts norādīts līguma 

Pielikumā Nr.1, izmantojot Pārdevēja izsniegtās degvielas kredītkartes un debetkartes, turpmāk 

tekstā „Kartes”. 

1.2. Pircējs degvielu var iegādāties Pārdevēja DUS 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 

dienas nedēļā. 

 

2. Degvielas cenas un samaksas kārtība 

2.1. Pasūtītāja degvielas patēriņš ir kopsummā līdz EUR __________________. 

2.2. Degvielas cenas tiek noteiktas saskaņā ar Degvielas tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2) un 

PIETEIKUMU (Pielikums Nr.3), tajās iekļauti visi nodokļi (izņemot PVN). 

2.3. Degvielas cena var mainīties sakarā ar naftas produktu cenu izmaiņām pasaules tirgū, atkarībā 

no tirgus situācijas un valsts nodokļu politikas izmaiņām. 

2.4. Pārdevējs nosaka: ______ EUR atlaidi dīzeļdegvielai, ______ EUR atlaidi AI95E benzīnam no 

degvielas mazumtirdzniecības cenām par 1 (vienu) litru. Atlaides ir spēkā visu līguma darbības 

laiku. 

2.5. Samaksa par degvielu tiek veikta, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus un Pārdevēja 

izsniegtas Kartes, kuras Pārdevējs neierobežotā daudzumā bez maksas izgatavo un izsniedz 

Pircējam. 

2.6. Degviela tiek izsniegta izmantojot Kartes. 

2.7. Degvielas iegādes apmaksas veids ir pēcapmaksa ar pārskaitījumu. Pircējs nodrošina samaksu 

par piegādāto degvielu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc norēķinu perioda un 

Pārdevēja rēķina saņemšanas dienas, apmaksājot Pārdevēja izrakstīto rēķinu ar pārskaitījumu 

Pārdevēja norādītajā bankas kontā. Pārdevējs rēķinu par iepriekšējā mēnesī patērēto degvielu 

iesniedz līdz nākošā mēneša otrajam datumam, pievienojot pārskatu par katras kartes 

veiktajiem norēķiniem. 
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3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Pircējs rakstiski informē Pārdevēju par nepieciešamo Karšu daudzumu, aizpildot Pārdevēja 

Karšu pasūtījuma veidlapu. 

3.2. Pircējs apņemas lietot Kartes saskaņā ar šo līgumu un Karšu lietošanas nosacījumiem. 

3.3. Pircējam ir tiesības saņemt kompensāciju, iesniedzot rakstisku pretenziju par radītajiem 

zaudējumiem, ja degviela neatbilst kvalitātes prasībām. 

3.4. Pārdevējam ir tiesības saņemt samaksu par piegādāto degvielu atbilstoši līgumā noteiktajai 

kārtībai. 

3.5. Pārdevējs savlaicīgi informē Pircēju par jaunām degvielas uzpildes stacijām, ja tādas tiek 

atvērtas. 

 

4. Garantijas 

4.1. Pārdevējs garantē, ka visā līguma darbības laikā piegādājamās degvielas kvalitāte atbilst 

Latvijas Republikas spēkā esošajām prasībām un izsniegtajā sertifikātā norādītajiem 

parametriem. 

 

5. Strīdu izskatīšanas kārtība 

5.1. Strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā vai atsevišķu tā punktu izpratnē, 

tiek risināti sarunu ceļā, un to atrisinājums tiek noformēts rakstveidā. 

5.2. Ja 14 kalendāra dienu laikā atrisinājums nav panākts, strīds tiek risināts tiesas ceļā saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šajā punktā noteiktais termiņš tiek aprēķināts no 

dienas, kad kāda no pusēm ir saņēmusi rakstisku pretenziju. 

 

6. Līguma spēkā stāšanās termiņš, grozīšana un izbeigšana 

6.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz 2016.gada ___.____________. 

6.2. Jautājumi, ko neregulē šis līgums, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteikto kārtību. 

6.3. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja netiek pildīti līguma noteikumi un nosacījumi, vai 

arī Pārdevējs paaugstina degvielas cenas un paaugstinājums nav pamatots ar līguma 2.2. 

norādītajiem apstākļiem. 

6.4. Pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš rakstiski 

brīdinot Pārdevēju. 

6.5. Pārdevējs ir tiesīgs lauzt līgumu, par to 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš rakstiski 

brīdinot Pircēju, ja tas vairāk kā vienu mēnesi kavē maksājumus. 

6.6. Pirms līguma laušanas Pircējs pilnībā norēķinās ar Pārdevēju par piegādāto degvielu, un Puses 

veic citas darbības, lai izbeigtu no līguma izrietošās tiesiskās attiecības. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Pusēm 3 kalendāro dienu laikā no ārkārtēju apstākļu rašanās brīža (dabas stihija, ugunsgrēks, 

plūdi, ražošanas avārijas, valsts vai pašvaldību institūcijas lēmums) jābrīdina vienai otru par to 

iestāšanos, ja tā rezultātā nav iespējams izpildīt saistības, kā arī jāiesniedz šo faktu apliecinošs 

dokuments. 

7.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt, ietekmēt un 

novērst. 

7.3. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā vienu mēnesi, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no 

savām līgumsaistībām, un neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzināšanu. 
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8. Nobeiguma noteikumi 

8.1. Informācija par šī līguma noteikumiem, nosacījumiem, savstarpējiem darījumiem, to apjomu 

un norēķiniem trešajām personām nav sniedzama, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos paredzētos gadījumus. 

8.2. Visi grozījumi un papildinājumi šajā līgumā noslēdzami rakstveidā, apliecināmi ar Pušu 

pilnvaroto pārstāvju parakstiem, un noformējami pielikumu veidā, kas kļūst par līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

8.3. Katrai no Pusēm ir pienākums rakstiski informēt otru Pusi par rekvizītu un adreses maiņu 5 

(piecu) kalendāro dienu laikā no rekvizītu un adreses maiņas dienas. 

8.4. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām, ar 3 (trijiem) pielikumiem, kuri ir šī līguma 

neatņemama sastāvdaļa, divos eksemplāros. Viens no līguma eksemplāriem glabājas pie 

Pircēja, bet otrs pie Pārdevēja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

8.5. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienot šādi pielikumi: 

8.5.1. Pielikums Nr. 1 “Pārdevējam piederošo DUS saraksts”; 

8.5.2. Pielikums Nr. 2 “Degvielas tehniskā specifikācija”; 

8.5.3. Pielikums Nr. 3 „PIETEIKUMS”. 

 

9. Pušu juridiskās adreses, norēķinu rekvizīti un paraksti 

 

 

 

 

PIRCĒJS 

Daugavpils novada pašvaldība  Vaboles 

pagasta pārvalde 

„Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5477 

Reģ. Nr.: 90000030945 

Norēķinu konts LV72TREL9812142001000 

Valsts Kase 

Kods:TRELLV22 

Vaboles pagasta pārvaldes  

vadītāja 

_______________________________ 

A.Pabērza 

PĀRDEVĒJS  

________________________ 

Reģistrācijas Nr.__________ 

Juridiskā adrese: ________________ 

___________________, LV-______ 

Bankas rekvizīti:  

______________________________ 

Konts Nr.______________________ 

Kods _________________________ 

____________________________   Z.v. 

                                  ___________ 

 

 


