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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

Iepirkuma identifikācijas numurs ir DPP 2015/2 

 

1.2. Pasūtītājs 

PASŪTĪTĀJA NOSAUKUMS Demenes pagasta pārvalde 

Adrese Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5442 

Reģ. Nr. 90000064227 

 

Interneta adrese kur pieejama 

iepirkuma dokumentācija  

  www.demene.lv 

Piedāvājuma iesniegšanas 

vieta un adrese:  

Demenes pagasta pārvalde, Briģenes iela 2, Demene, Daugavpils 

novads, LV-5442 

Piedāvājuma iesniegšanas 

datums un laiks  
Līdz 2015.gada 21.aprīlī plkst. 9.00. 

Kontaktpersonas  Viesturs Valainis, tālr. 65476707, mob.26100191 

 

Tālruņa Nr. 65407682 

Faksa Nr. 65407683 

e-pasta adrese parvalde@demene.lv 

 

Darba laiks 8.00 – 16.30 

 

 

 

1.3. Pretendents 

1.3.1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

reģistrēta persona vai personu grupa, kas iesniegusi piedāvājumu saskaņā ar šajā nolikumā norādītajām 

pasūtītāja prasībām. 

 

1.4. Iepirkuma priekšmets 

1.4.1. Degvielas iegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām. 

1.4.2. Tehniskā specifikācija pretendentiem ir pieejama elektroniskā veidā Demenes pagasta pārvaldes 

mājaslapā www.demene.lv. 

 

1.5. Līguma izpildes laiks un vieta. 

1.5.1. Līguma izpildes termiņš – 12 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas. 

1.5.2.Līguma izpildes vieta – Demenes pagasta pārvalde, 

 Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads  

1.6. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to.  

1.6.1. Ar konkursa nolikumu var iepazīties bez maksas uz vietas Demenes pagasta pārvaldē adrese: 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 

16:00, tālrunis: +371 65475050, +371 65476706, 26100191, sākot ar dienu, kad uzaicinājums 

piedalīties konkursā ir publicēts IUB mājas lapā internetā, līdz 2015. gada 21.aprīlī plkst.9.00.  

1.6.2. Atklāta konkursa nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Demenes pagasta pārvaldes 

http://www.demene.lv/
mailto:parvalde@demene.lv


interneta mājaslapā www.demene. lv  

 

 

1.7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība. 

1.7.1. Piedāvājumus iesniedz vai iesūta pa pastu atklāta konkursa „Degvielas iegāde Demenes pagasta 

pārvaldes vajadzībām 2015. gadam” komisijai, Pasūtītāja adrese: Briģenes iela 2, Demene, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, LV-5442, 2015. gada  21.aprīlī, plkst. 9:00. 

1.7.2.Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē piedāvājumu speciālā reģistrā to 

iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas 

aizzīmogotas līdz to atvēršanai. Pasūtītājs vai komisija nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai 

pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu 

tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 

1.7.3. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, 

kas saņemti līdz šī nolikuma 1.7.l. punktā norādītajam termiņam. 

1.7.4. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015. gada 21.aprīlī, plkst. 9:00, Demenes pagasta pārvaldē, 

adrese: Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads  
1.7.5. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas. 

1.7.6. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, klātesošajiem pretendentiem vai to pārstāvjiem paziņo 

komisijas sastāvu. Sanāksmes laikā komisija nolasa pretendentu sarakstu.  

1.7.7. Pretendentu pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda 

pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi un tālruņa numuru, kā arī pretendenta pārstāvja 

vārdu, uzvārdu un amatu. 

1.7.8. Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu 

apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja 

šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā. 

Apliecinājumu katrs komisijas loceklis iesniedz sekretāram. Sekretārs to pievieno attiecīgajam 

komisijas sēdes protokolam. 

1.7.9. Pēc nolikuma 1.7.8. apakšpunktā minēto apliecinājumu parakstīšanas komisija atver 

piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Ja pretendenta piedāvājums iesniegts pēc šī nolikuma 1.7.1. 

apakšpunktā norādītā iesniegšanas termiņa beigām, komisija, to neatvērtu, nosūta pa pastu ierakstītā 

sūtījumā uz pretendenta norādīto adresi. 

1.7.10. Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, 

laiku un piedāvāto cenu. 

1.7.11. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas un šī nolikuma 1.7.10. apakšpunktā minēto ziņu nosaukšanas 

visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājumā, parakstot katru finanšu 

piedāvājuma lapu. 

1.7.12. Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta.  

1.7.13. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

1.7.14. Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, komisija 

to izsniedz triju darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.  

 

1.8. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu. 

1.8.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst 

konkursa nolikumā norādītajām prasībām un tam jāietver:  

1.8.1.1. Komersanta (komercsabiedrības) vadītāja parakstīts pieteikums par piedalīšanos konkursā 

(1.pielikums). Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls. Ja 

piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu 

grupā. Piedāvājumā norāda arī personu, kura pārstāv personu grupu konkursā, kā arī katras personas 

atbildības apjomu; 

1.8.1.2. Pretendenta atlases dokumenti (nolikuma 3.punkts); 



1.8.1.3. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3.pielikumam; 

1.8.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 eksemplārā ar norādi “ORIĢINĀLS”.  Piedāvājuma 

oriģinālam jābūt ar numurētām lapām, ar satura rādītāju, cauršūtam, apzīmogotam un apstiprinātam ar 

uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītāja vai tā pilnvarotās personas parakstu.  

1.8.3. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 

šādām norādēm: 

1.8.3.1. Adresāts – atklāta konkursa „Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2015. 

gadam”, ID Nr. DPP 2015/2, iepirkuma komisijai, Pasūtītāja adrese: Briģenes iela 2, Demene, 

Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442; 

1.8.3.2. Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

1.8.3.3. Norādei “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”. 

1.8.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu 

pasūtītājam. 

1.8.5. Visi ar pretendenta atlasi saistītie dokumenti jāiesniedz rakstveidā, latviešu valodā, ar satura 

rādītāju. 

1.8.6. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un 

pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, dzēsumiem vai 

aritmētiskām kļūdām. 

1.8.7. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma 4.pielikumā norādītajai finanšu 

piedāvājuma tabulai. 

1.8.8. Gadījumā, ja pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām, iepirkuma 

komisija lemj par tā tālāku izskatīšanu. 

1.8.9. Pretendenta piedāvājums, kas neatbilst iepirkuma priekšmeta tehniskajai specifikācijai 

(konkursa nolikuma pielikums Nr.2), tiks noraidīts.  

1.8.10. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu 

variantus – pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.  

1.8.11. Piedāvājums uzskatāms par iesniegtu noteiktajā termiņā, ja tas ir iesniegts konkursa 

noteikumos norādītajā vietā vai piegādāts pa pastu ne vēlāk par konkursa noteikumos (1.7.1.punktā) 

norādīto laiku. 

 

1.9.Iepirkuma metode. 

1.9.1.Atklāts konkurss.  

 

1.10.Finansēšanas avots.  

1.10.1. Pasūtītāja finansējums. 

 

1.11. Konkursa nolikuma izskaidrojums. Kontaktpersona. 

1.11.1. Informāciju par konkursa nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt, rakstiski griežoties pie 

zemāk norādītās Pasūtītāja pilnvarotās kontaktpersonas. 

Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds: Jeļena Elksniņa 

Amats: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 

Adrese: Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts,  

                                          Daugavpils novads, LV 5442 

Fakss: +371 654 75050 

E-pasta adrese: jelena.elksnina@demene.lv 

Tehniskā rakstūra jautājumos: 

Vārds, uzvārds: Viesturs Valainis 

Amats: komunālās saimniecības vādītājs 



Adrese: Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts,  

                                          Daugavpils novads, LV 5442 

Fakss: +371 654 76706,26100191 

E-pasta adrese: viesturs.valainis@demene.lv 

 

1.11.2. Ieinteresētie piegādātāji, kuri pieprasa konkursa nolikuma izskaidrojumu, rakstiski, izmantojot 

pastu vai faksu, nosūta lūgumu, adresējot to Pasūtītāja pilnvarotai kontaktpersonai. 

1.11.3. Iepirkumu komisija pēc iespējamā pretendenta savlaicīga pieprasījuma, sniedz papildu 

informāciju par konkursa nolikumu ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, 

tāpēc vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu iespējamajam pretendentam, kas uzdevis 

jautājumu, ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras 

dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

 

1.12.Konkursa nolikuma grozījumi 

1.12.1. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus iepirkuma konkursa nolikumā pēc paziņojuma 

ievietošanas interneta tīklā, par to nosūtot citu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Izdarot 

grozījumus, tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi atbilstoši „Publisko iepirkumu likums” 

29. panta trešās daļas prasībām. 

1.12.2. Tā kā pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras 

dokumentiem, tas ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras 

dokumenti. Pasūtītājs ievieto šo informāciju mājaslapā internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad 

paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. 

 

1.13.Pretendentu piedāvājumu labošana vai atsaukšana 

1.13.1. Konkursa pretendentiem ir tiesības izmainīt vai atsaukt piedāvājumu (tajā skaitā grozīt cenu), 

rakstiski paziņojot par to iepirkuma komisijai līdz nolikuma 1.7.1. punktā noteiktajam termiņam.  

1.13.2. Jebkurš pretendenta paziņojums par izmaiņām pretendenta piedāvājumā vai piedāvājuma 

atsaukšanā tiek sagatavots, noformēts un iesniegts saskaņā ar nolikuma 1.8.punkta prasībām, uz 

aploksnes attiecīgi skaidri un salasāmi norādot “Pretendenta piedāvājuma labojums” vai “Pretendenta 

piedāvājuma atsaukums”. 

1.13.3. Pēc nolikuma 1.7.1. punktā noteiktā termiņa beigām nevienu pretendenta atlases dokumentu 

vai piedāvājumu labot nedrīkst.  

 

2.INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA PRIEKŠMETU  

2.1. Detalizētas pasūtījumam izvirzītās prasības un nosacījumi ietverti Tehniskajā specifikācijā 

(2.pielikums), tehniskā piedāvājuma formas paraugā( 3.pielikums) un finanšu piedāvājuma tabulā 

(4.pielikums), kas ir šī konkursa nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.  

2.2. Pretendents ir tiesīgs iesniegt savu piedāvājumu par visu iepirkumu kopumā. 

 
 

3.PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ IESNIEDZAMO INFORMĀCIJU 

Lai būtu iespējams noteikt, vai pretendentam un pretendenta norādītajām personām, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir 

pietiekama kvalifikācija, nepieciešamās profesionālās un tehniskās spējas un nepieciešamais 

saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tam jāiesniedz: 

3.1. pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā atbilstoši nolikuma 1.pielikumam, kuru 



parakstījis pretendenta vadītājs vai pilnvarotā persona; 

3.2. LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes 

ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izziņas kopija, kas apliecina, ka pretendents ir 

reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā; 

3.3. Pretendenta apliecinājums, ka uz to nav attiecināmi, Publisko iepirkumu likuma 39.
1
panta 

noteiktie pretendentus izslēdzošie nosacījumi: 

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek 

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

bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, 

uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs 

likvidēts; 

- tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts 

Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 

apdrošināšanas iemaksu parādi, nekustamā īpašuma nodokļu parādi, kas kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 150 eiro. 

3.4. Pretendentam jāiesniedz speciālu atļauju (licenci) naftas produktu mazumtirdzniecībai. 

3.5.Sertifikāta kopiju, kas apliecina pretendenta piedāvātās degvielas atbilstību Latvijas normatīvo 

aktu prasībām. 

3.6.Degvielas uzpildes staciju saraksts Latvijas Republikas teritorijā, kur pasūtītājs varēs iegādāties 

degvielu. 

3.7.Degvielas kartes lietošanas noteikumi. 

3.8. Pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu 

vērtēšanai un salīdzināšanai. 

 

 

4. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE, TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU 

ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

4.1.Piedāvājuma izvēles kritērijs ir viszemākā kopējā cena ( bez PVN) par visu piedāvājumu, 

t.sk., summējot cenu par visam preču pozīcijām kopā.   
4.2. Piedāvājumu vērtēšana sastāv no četriem posmiem: 

- 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude.  

- 2.posms – pretendentu atlase. 

- 3.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.  

- 4.posms - finanšu piedāvājuma vērtēšana.  

4.3. Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu 

atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 

4.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot 

jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, 

tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. 

4.5. Piedāvājumu noformējuma pārbaude 

4.5.1. 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude: 

4.5.1.1. Pēc piedāvājuma atvēršanas iepirkuma komisijas sekretārs sagatavo rakstisku ziņojumu par 

piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un nodod to komisijas 

priekšsēdētājam.  

4.5.1.2. Iepirkuma komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma 

prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. 

4.6. Pretendentu atlase, tehniskās atbilstības pārbaude, piedāvājumu vērtēšana 



4.6.1. 2.posms – pretendentu atlase:  

Iepirkuma komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā līguma izpildes 

prasībām. Pretendenta atlase un kvalifikācijas pārbaude notiek pēc iesniegtajiem atlases un 

kvalifikācijas dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību nolikuma 3.sadaļā izvirzītām prasībām. 

Ja pretendents neatbilst kādai no nolikuma 3.sadaļā izvirzītajām prasībām, komisija izslēdz 

pretendentu no turpmākās dalības konkursa procedūrā. 

4.6.2. 3. posms – tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.  

4.6.2.1. Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikuma 2.pielikumā “Tehniskās specifikācijas” 

norādītajām prasību līmenim. 

4.6.2.2. Iepirkumu komisija 3.vērtēšanas posmam virza tikai atbilstošus Nolikumam tehniskās 

specifikācijas prasībām, piedāvājumus.  

4.6.2.3. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā norādītajam tehnisko specifikāciju prasību 

līmenim attiecīgajam piedāvājumam, komisija izslēdz pretendenta piedāvājumu no tālākas dalības 

konkursa procedūrā.  

4.6.3. 4. posms – finanšu piedāvājuma vērtēšana: 

Iepirkuma komisija vērtēs tikai tos piedāvājumus, kas netiks noraidīti 1., 2. un 3.posmā. 

4.6.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek 

konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

4.6.3.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un 

tehniskajām specifikācijām. 

 

5. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 

5.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst visām nolikumā 

izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu.  

5.2. Ja komisija piedāvājumā ir labojusi aritmētiskās kļūdas, bet pēc labojumu izdarīšanas vairāku 

piedāvājumu cenas ir vienādas, komisija izvēlas to piedāvājumu, kurā nav bijis aritmētisko kļūdu. 

 

6. IEPIRKUMA LĪGUMS 

6.1. Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu noslēdz iepirkuma 

līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam, kas ir pievienots Pielikumā Nr.5. 

6.2. Ja pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma projektu, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk 

piecpadsmit dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pretendentam ir tiesības iesniegt 

iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu 

uzraudzības birojam ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

 

Pielikumā: 1. pielikums.  Pieteikums par piedalīšanos konkursā. 

2. pielikums. Tehniskā specifikācija 

3.pielikums Tehniskā piedāvājuma formas paraugs 

4. pielikums. Finanšu piedāvājuma veidlapa. 

5. pielikums. Līguma projekts. 

 

 

 Komisijas priekšsēdētāja___________________________ Jeļena Elksniņa 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   1. pielikums.  

Atklāta konkursa „ Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes 

vajadzībām 2015. gadam” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPP 2015/2 

 

Pieteikums par piedalīšanos konkursā 

„Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2015. gadam” 

 

Pretendents,________________________________________________________________,  
                                            pretendenta nosaukums  
 reģ.Nr.____________________________________________________________________, 
                                                     Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

tā ______________________________________personā, (personas kods______________) 
        Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 

 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

 piesakās piedalīties konkursā „Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2015. 

gadam”; 

 apņemas ievērot konkursa nolikumu;  

 apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas; 

 apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma 

pamatnoteikumus, saskaņā ar iepirkuma specifikāciju un tam pievienotā līguma noteikumiem, 

par kopējo summu: 

Kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…>, EUR (<summa 

vārdiem> eiro),  

PVN 21 %: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro),  

Kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro),  

 Paraksts:  

____________________________________________  

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)  

Pilns vārds, uzvārds: __________________________________ 

Amats: _____________________________________________ 

Pretendenta adrese: ___________________________________ 

Pretendenta tālruņa, faksa numuri ________________________ 

 

z.v. 

Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem. 

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotajai personai (šādā gadījumā obligāti 

jāpievieno pilnvara). 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

2. pielikums.  

Atklāta konkursa „ Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes 

vajadzībām 2015. gadam” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPP 2015/2 

 

 

Nr. Tehniskā specifikācija 
1. PRASĪBAS DEGVIELAI 

1)  Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95E” (prognozējamais daudzums 10 000 litri) 

2) Dīzeļdegviela (prognozējamais daudzums 42 000 litri) 

2.  PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DEGVIELAS UZPILDES STACIJU (turpmāk-DUS) 

TĪKLU 

1) Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu vismaz 20 DUS Latvijas Republikā, no kurām 

vismaz vienai DUS jāatrodas ne tālāk 25(divdesmit pieci) kilometru rādiusā no Demenes 

pagasta pārvaldes (Briģenes ielā 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads) 

  

3. ATBILSTĪBA STANDARTIEM 

 Degviela atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu (LVS EN 590 – dīzeļdegvielai, LVS 

EN 228-benzīnam), Eiropas Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo 

standartizācijas organizāciju standartu, kā arī normatīvo dokumentu prasībām, t.sk. Ministru 

kabineta 26.09.2000 noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 

novērtēšanu”. 

4.  NORĒĶINU KĀRTĪBA  

 Pretendents nodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtību ar degvielas kredītkaršu visās 

pretendenta DUS, kas atrodas Latvijas Republikā un Eiropas valstīs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. pielikums.  

Atklāta konkursa „ Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes 

vajadzībām 2015. gadam” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPP 2015 /2 

 

 

 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMAS PARAUGS 

 
Nr. Tehniskā specifikācija PIEDĀVĀJUMS (aizpilda pretendents) 

1. PRASĪBAS DEGVIELAI 1.PRASĪBAS DEGVIELAI 

1)  Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95E”   

3) Dīzeļdegviela   

2.  PRASĪBAS ATTIECĪBĀ DUS TĪKLU 2.PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DUS TĪKLU 

1) Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu vismaz 

20 DUS Latvijas Republikā, no kurām vismaz vienai 

DUS jāatrodas ne tālāk par 25(divdesmit pieci) 

kilometru rādiusā no Demenes pagasta pārvaldes 

(Briģenes ielā 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads) 
 

Pretendentam jānorāda DUS atrašanās vietas 

Rīgā un Latvijā. 

3. ATBILSTĪBA STANDARTIEM 3.ATBILSTĪBA STANDARTIEM 

 Degviela atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo 

standartu (LVS EN 590 – dīzeļdegvielai, LVS EN 228-

benzīnam), Eiropas Savienības standartu un citu 

starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju 

standartu, kā arī normatīvo dokumentu prasībām, t.sk. 

Ministru kabineta 26.09.2000 noteikumiem Nr.332 

“Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 

novērtēšanu”. 

Pievienot dokumentu kopijas, kas apliecina 

degvielas atbilstību standartiem 

4.  NORĒĶINU KĀRTĪBA 4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 Pretendents nodrošina bezskaidras naudas norēķinu 

kārtību ar degvielas kredītkaršu visās pretendenta DUS, 

kas atrodas Latvijas Republikā. 

Norādīt degvielas kredītkaršu saņemšanas 

kārtību un izmantošanas nosacījumus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   4. pielikums.  

Atklāta konkursa „ Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes 

vajadzībām 2015. gadam” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPP 2015/2 

 

 

 

 

Finanšu piedāvājums 
 

 

konkursam „Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2015. gadam”  

 

 

 

  

  AI – 95E Dīzeļdegviela 

Vidējā mazumtirdzniecības 

viena litra cena janvāra 

mēnesī cena bez PVN, bez 

atlaides (EUR/litrs)    

Atlaide bez PVN(EUR/litrs)    

Cena ar atlaidi bez PVN 

(EUR/litrs)    

Degvielas patēriņš gadā, 

(prognozējamais daudzums) 

litrs 10000 42000 
Kopējā summa bez PVN, 

EUR    

Kopā par piedāvājumu bez 

PVN, EUR   

PVN, EUR   

Pavisam:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   5. pielikums.  

Atklāta konkursa „ Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes 

vajadzībām 2015. gadam” nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPP 2015/2 

 

 

 

LĪGUMS 

Demenē                                                                                               2015. gada____________ 

 

              __________________________,turpmāk_______________Pārdevējs, 

________________personā, kurš rīkojas atbilstīgi statūtiem, un Demenes pagasta pārvalde, vadītājas 

Valentīnas Gadzānes persona, kura darbojas pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk tekstā – Pircējs, abi 

kopā – Puses, pamatojoties uz atklāta konkursa „Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes 

vajadzībām 2015. gadam”, noslēdz šāda satura līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs, izmantojot Pārdevēja izsniegtās kredītkartes, Pārdevēja degvielas 

uzpildes stacijās (līguma noslēgšanas brīdī esošās tiek norādītas līguma Pielikumā Nr.1) pērk 

līguma Pielikumā Nr.2 norādīto degvielu. 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 

2.1. Līgumcena par Precēm ir atbilstīga Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam atklāta konkursā. 

Kopējā līgumcena šī līguma izpildes ietvaros nevar pārsniegt EUR ________________ (              ) 

bez PVN. 

2.2. Degvielas cena tiek noteikta atbilstīgi to mazumtirdzniecības cenai Pārdevēja degvielas uzpildes 

stacijās iegādes brīdī. 

2.3. Pārdevējs piemēro līguma Pielikumā Nr. 2 minētajai degvielai atlaidi EUR/ litrā _____ no 

attiecīgās degvielas mazumtirdzniecības cenas degvielas pirkšanas brīdī Latvijas Republikas 

teritorijā.  

2.4. Pircējs maksā Pārdevējam ar pēcapmaksu atbilstīgi attiecīgajam Pārdevēja rēķinam, pārskaitot tajā 

norādīto naudas summu uz Pārdevēja norēķinu kontu.  

3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu izmantošanu. 

3.2. Pārdevējs piešķir Pircējam Kredītu, kāds ir norādīts Kartes pieteikumā. Par Kredīta pārtērēšanu ir 

atbildīgs Pircējs. 

3.3. Pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs apņemas par EUR 

________ (vai bez maksas) izgatavot un izsniegt Pircējam tā pasūtītās Kartes. 

3.4. Pārdevējs, izgatavojot Pircējam Karti, atver Kartes Kontu, uz kuru Pircējs Kartes darbības laikā 

var pārskaitīt Summu. 

3.5. Katra mēneša beigās Pārdevējs iesniedz Pircējam ikmēneša Kartes Konta pārskatu par Konta 

naudas līdzekļu kustību un Rēķinu, kurš jāapmaksā līdz tekošā mēneša 15.datumam. Atskaite, 

Rēķins un cita informācija tiek izsūtīta pa pastu uz Pircēja līgumā norādīto adresi. 

3.6. Pircējam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pārdevējam, līgumu vienpusēji izbeigt, ja Pārdevējs 

nespēj nodrošināt Preces iegādi ilgāk nekā 30 dienas. 

 

 



 

4. Preču kvalitāte 

4.1. Precei, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst izgatavotājrūpnīcas 

izsniegtajam kvalitātes sertifikātam un/ vai Latvijas Republikas standarta prasībām. 

4.2. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiskā veidā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

4.3. Ja Pircēja pretenzijas par Preču trūkumiem ir pamatotas, Pārdevējs apņemas nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā apmainīt nekvalitatīvās Preces pret kvalitatīvām. 

4.4. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties, izpildot Līgumu, Puses risina pārrunu ceļā. 

Gadījumā, ja Puses nevar vienoties, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. 
 

5. Pušu atbildība 

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

5.2. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām 

sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumiem Pārdevēja vainas dēļ. Zaudējumu segšana neatbrīvo 

Puses no saistību izpildīšanas pienākuma. 

5.3. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina tos 

Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

6. Līguma darbības laiks 

6.1. Līgums stājās spēkā ar 2015. gada _____.____________ un ir spēkā līdz ____.____.2016, vai līdz 

kopējā no šī līguma izrietošā visu pirkumu summa sasniedz EUR 

___________________________ (_________________________) bez PVN.  

6.2. Jebkura Puse Līgumu var pārtraukt rakstiski paziņojot otrai Pusei 30 dienas iepriekš. Pircējam 

Līguma pārtraukšanas dienā ir jāatdod Kartes Pārdevējam un Pircējam ir tiesības saņemt atpakaļ 

Kartē esošo neizlietoto Summu Kartes nodošanas dienā. 

7. Citi noteikumi 

7.1. Līdzēji ievēro vispār pieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus. 

7.2. Līdzēji strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, 

Līdzēji strīdu risina atbilstīgi spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.3. Līdzēji vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Līdzēju un 

kļuvusi zināma līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā. 

7.4. Jebkādas izmaiņas līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Līdzēju rakstiskas vienošanās. Ja 

Līdzēji nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie līguma noteikumi. 

7.5. Pārdevējs, ja ir PVN nodokļa maksātājs, apliecina to ar līguma parakstīšanu un iesniedz Pircējam 

noteiktā kārtībā apliecinātu PVN nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju. Pretējā 

gadījumā Pārdevējs atbild Pircējam par nodarīto kaitējumu un zaudējumiem. 

7.6. Persona, kas ir parakstījusi šo līgumu Pārdevēja vārdā, apliecina un uzņemas atbildību par to, ka ir 

tiesīga vienpersoniski parakstīt, t.i., noslēgt šo līgumu. Pretējā gadījumā šī persona uzņemas 

atbildību par nodarīto kaitējumu un zaudējumiem, ja tādi rodas sakarā ar līguma neizpildi, ar savu 

mantu kā fiziska persona.     

7.7. Pircējs pasūtījuma ietvaros nav ierobežots ar šajā līguma pielikumā Nr.1 noteikto apjomu.  

7.8. Līgums sastādīts uz __ (______) lapām, līguma Pielikums Nr.1___ lapām, līguma Pielikums 

Nr.2___________ lapām,, visi divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, viens eksemplārs 

katram Līdzējam. 



8. Pušu rekvizīti un paraksti 

PĀRDEVĒJS:  PIRCĒJS:  

 

z.v. 

__________________________ 
(paraksts) 

z.v. 

__________________________ 
(paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atklātā konkursa  

„Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām 2015. gadam ”  

            (Līguma pielikums Nr.1)  

 

 

Līguma 

Pielikums Nr.1 

 

Demenē 2015. gada ____.___________ 

                                                                                                         

 

1. Šis ir ______________________ un Demenes pagasta pārvaldes 2015. gada 

____._______________ noslēgtā līguma Pielikums Nr.1, kurš ir uzskatāms par tā 

neatņemamu sastāvdaļu.  

2. Pārdevējs piedāvā Pircējam norādītajās degvielas uzpildes stacijās pirkt Pielikumā Nr.2 

norādīto degvielu:  

 

 

Nr. 
Degvielas uzpildes stacijas atrašanās vieta  

p.k. 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Pušu rekvizīti un paraksti 

Pārdevējs:  Pircējs: 

  

  

  

  

  

  

z.v. 

__________________________ 
(paraksts) 

z.v. 

__________________________ 
(paraksts) 

 

 

 

 

 

 



 

Atklātā konkursa  

„Degvielas iegāde Demenes pagasta  

pārvaldes vajadzībām 2015. gadam”  

            (Līguma pielikums Nr.2)  

 

Līguma 

Pielikums Nr.2 

 

Demenē    2015. gada ____.___________ 

                                                                                                         

                                                                                                         

 

1. Šis ir ______________________ un Demenes pagasta pārvaldes 2015. gada 

___._______________ noslēgtā līguma Pielikums Nr.2, kurš ir uzskatāms par tā 

neatņemamu sastāvdaļu.  

2. Pārdevējs piedāvā Pircējam iegādāties sekojošu degvielu un preces:  

 
 

Nr. 

Degvielas uzpilde stacijas atrašanās vieta  

Prognozējamais 

daudzums 

 p.k. 
1. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95E” 12 000 

2. Dīzeļdegviela 45 000 

 

 

 

 

 

Pušu rekvizīti un paraksti 

Pārdevējs:  Pircējs: 

  

  

  

  

  

  

z.v. 

__________________________ 
(paraksts) 

z.v. 

__________________________ 
(paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


