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1. Vispārīgā informācija 
 

1.1.   Iepirkuma Identifikācijas numurs –  DPP 2017/2. 
 

1.2.    Pasūtītājs      

Demenes pagasta pārvalde  

Briģenes iela 2 , Demenes pagasts, Daugavpils novads , LV5442 

Reģistrācijas numurs 90000064227 

Valsts kase, kods TRELLV22, konts LV38TREL9814231440200 

Kontaktinformācija: tālrunis: 65407682, fakss: 65407683 

e-pasta adrese: parvalde@demene.lv 

 Komisijas izveidošanas/pilnvarojuma pamatojums: Demenes pagasta pārvaldes 20017. gada 5. 

aprīļa rīkojums Nr.9-r „Par komisijas izveidošanu”  (turpmāk tekstā – Komisija). 
 

1.3. Pasūtītāja kontaktpersona: 
 

1.3.1. Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona 

Vārds, uzvārds Jeļena Elksniņa 

Amats Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 

Adrese Briģenes  iela 2,Demene, Demenes pagasts,  

Daugavpils novads, LV5442 

Tālrunis 654 75050 

Fakss 654 07683 

e-pasta adrese jelena.elksnina@demene.lv 

 

1.3.2. par iepirkuma priekšmetu: 

Vārds, uzvārds Viesturs Valainis 

Amats komunālās saimniecības vādītājs 

Adrese Briģenes  iela 2,Demenes pagasts, Daugavpils novads, 

LV5442 

Tālrunis 654 76706 

Fakss 654 07683 

e-pasta adrese viesturs.valainis@demene.lv 

 

1.4. Nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņa 
 

1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju konkursa nolikumam un visiem 

papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos mājas lapā internetā – 

www.demene.lv , sadaļā „Pārvaldes iepirkumi”. Ieinteresēto piegādātāju  pienākums ir 

pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, 

sagatavojot piedāvājumu. 

1.4.2.  Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētais piegādātājs var arī iepazīties   

Demenes pagasta pārvaldē , Briģenes  ielā 2, Demenē, Demenes pagastā, Daugavpils 

novadā, pirmdienās no plkst. 8.30-12.00, 12.30-18.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 

plkst. 8.00-12.00, 12.30-16.30 un piektdienās no plkst. 8.00-12.00, 12.30-15.30 līdz 

2017.gada 2.maijam, iepriekš sazinoties , e-pasts:  parvalde@demene.lv vai  tālrunis 

65407682.  

1.4.3. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek pa pastu, faksu, elektroniski. 

http://www.demene.lv/
mailto:parvalde@demene.lv
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1.4.4. Ja ieinteresētā persona ir laikus pieprasījusi papildu informāciju par konkursa dokumentos 

iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai 

pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

 

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 
 

1.5.1.   Piedāvājumu jāiesniedz Demenes pagasta pārvaldei līdz 2017.gada 2.maijā  plkst. 9.00  

Briģenes iela ielā 2, Daugavpils, LV5401, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta 

sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā noteiktajā adresē līdz iepriekšminētajam 

termiņam. 

1.5.2.   Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas 

termiņa, netiek pieņemti (izskatīti) un neatvērti tiek atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.5.3. Pretendents var atsaukt (iesniedzot rakstveida iesniegumu) vai mainīt savu piedāvājumu līdz 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi Demenes pagasta pārvaldē, 

Briģenes ielā 2, Demenē, Demenes pagastā ,Daugavpils novadā. Piedāvājuma atsaukšanai ir 

bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā. Piedāvājuma 

mainīšanas gadījumā pretendents iesniedz jaunu piedāvājumu. Par piedāvājuma iesniegšanas 

laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.  

1.5.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu. 

1.5.5. Tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pasūtītājs rīko piedāvājumu atvēršanas 

sanāksmi. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2017.gada 2.maijā plkst. 9.00, 

Briģenes iela 2, Demene. Demenes pagasts , Daugavpils novads, to iesniegšanas secībā, 

nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto kopējo cenu, piedāvāto 

atlaidi.  

1.5.6. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti 

vai to pārstāvji, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.  
 

1.6.  Piedāvājuma nodrošinājums netiek paredzēts. 
 

1.7.  Piedāvājuma noformēšana un  iesniegšana 
 

1.7.1. Pretendents sagatavo vienu piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu .  Uz piedāvājuma 

oriģināla norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS”. 

1.7.2.  Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

1.7.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā un atlases un kvalifikācijas dokumenti; 

1.7.2.2. Tehniskais piedāvājums; 

1.7.2.3. Finanšu piedāvājums. 

1.7.3. Visām piedāvājuma daļām un pieteikumam dalībai Konkursā jābūt noformētiem atbilstoši 

2010. gada 6. maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām  un 2010. gada  

28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība”. 

1.7.4.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt savstarpēji caurauklotiem, sanumurētiem un jāatbilst 

pievienotajam satura radītājam, un apliecinātiem ar pretendenta amatpersonas parakstu, 

paraksta atšifrējumu, norādot cauraukloto lappušu skaitu. 

1.7.5.  Piedāvājumu jāsagatavo datorrakstā latviešu valodā. Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti 

(piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā. Citā valodā sagatavotajiem 

piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā 

atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā 

apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.    

1.7.6.  Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām 

šaubām un pārpratumiem, bez labojumiem un dzēsumiem. 
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1.7.7.  Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.  

1.7.8.  Iesniedzamo dokumentu kopijas ar savu parakstu un uzņēmuma zīmogu apliecina iestādes 

vadītājs vai pilnvarotā persona.  

1.7.9. Piedāvājumu pretendents iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda:  

 pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi 

 pretendenta nosaukumu, juridisko adresi un kontaktinformāciju 

 atzīmi „Piedāvājums atklātam konkursam „Degvielas iegāde Demenes pagasta 

pārvaldes vajadzībām”, identifikācijas numurs DPP 2017/2.  Neatvērt līdz 2017.gada 

2.maijā  plkst. 9.00” 

1.7.10. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Nolikuma noteikumiem. 

1.7.11. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu. 

1.7.12. Iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un 

piedalās iepirkuma procedūrā, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. Iepirkuma izbeigšanas 

gadījumā iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.7.13. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.7. punkta prasībām, Komisija 

attiecīgā pretendenta piedāvājumu neizskata. 
 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
 

2.1. Iepirkuma priekšmets ir  degvielas - bezsvina benzīna ar oktānskaitli 95E (turpmāk – benzīns 

Ai95E) un sezonai atbilstošas dīzeļdegvielas (turpmāk – dīzeļdegviela) iegāde-uzpilde, 

izmantojot  bezskaidras naudas norēķinu kredītkartes,  Demenes pagasta pārvaldes 

autotransportam, atbilstoši  tehniskās specifikācijas prasībām (1. pielikums). 

2.2. Paredzamais degvielas iegādes apjoms norādīts tehniskajā specifikācijā. Tehniskajā 

specifikācijā minētie degvielas iegādes apjomi ir orientējoši uz vienu gadu. 

2.3. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 09100000-0. 

2.4. Līguma izpildes laiks un vieta. 

2.4.1. Paredzamais līguma izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas 

vai līdz Līguma summas izlietojumam, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk. 

2.4.2. Līguma izpildes vieta: 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) 

2.4.3. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta 

piedāvājumu, un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem. 
 

3. Prasības pretendentiem un pretendentu izslēgšanas noteikumi 
  

3.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgas valsts normatīvo aktu prasībām. 

3.2. Pasūtītājs veic Publisko iepirkumu likuma 42. panta 1.daļā noteikto pretendentu izslēgšanas 

gadījumu pārbaudi Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā. 

3.3. Ja pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. 

punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek 

atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un 

pierādījumus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43. pantā noteiktajam. 

3.4. Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz pretendentu no 

dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu šā likuma 42.panta pirmās daļas 1.,3., 4., 5., 6. vai 

7.punktā minētajam izslēgšanas gadījumam. 

3.5.  Pretendents ir licencēts veikt degvielas mazumtirdzniecību. 

3.6.  Pretendentam ir degvielas tirdzniecības vietas apliecība un degvielas atbilstības sertifikāti, ja 

tādi nepieciešami saskaņā ar pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. 
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3.7.  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) 

3.8.  Pretendentam ir iespēja nodrošināt degvielas uzpildi Eiropas Savienības valstīs. 

3.9. Pretendentam bezmaksas jānodrošina vismaz 15 (piecpadsmit) degvielas kredītkaršu 

izsniegšanu, tajā skaitā 1 (vienas) starptautiskās. 
 

4. Iesniedzamie dokumenti     
 

4.1. Pretendentu atlases dokumenti 
 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai konkursā  (2.pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta 

pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu 

apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības 

dalībnieka pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot 

personu, kura pārstāv personu apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības 

apjomu. Ja Pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) 

pieteikumā jānorāda visus sabiedrības biedrus.  

4.1.2. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, ka arī 

kopijas, tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma 

ietvaros.  

4.1.3. Spēkā esošās licences vai cita dokumenta kopija, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs 

veikt degvielas produktu mazumtirdzniecību. 

 

4.2. Tehniskais piedāvājums 
 

4.2.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši tehniskajās specifikācijās 

noteiktajām prasībām saskaņā ar pievienotu Tehniskā piedāvājuma formu (3.pielikums). 

Tehniskajā piedāvājumā jānorāda katra degvielas veida apraksts, degvielas atbilstības 

(kvalitātes) sertifikāta numurs, izdošanas datums un institūcija, kas sertifikātu izdevusi, 

dīzeļdegvielai papildus jānorāda sasalšanas temperatūra ziemas periodā. 

4.2.2. Jāiesniedz: 

4.2.2.1. šobrīd tirdzniecībā esošās degvielas (par katru Tehniskajās specifikācijās norādīto tās 

veidu) atbilstības (kvalitātes) sertifikāta apliecināta kopija, kas apliecina katra konkrētā 

degvielas veida atbilstību Latvijas Republikā pastāvošajiem standartiem un 

normatīviem; 

4.2.2.2. Apliecinājums, ka pretendents (piegādātājs)  atlīdzina pasūtītājam zaudējumus saistītas 

ar nekvalitatīvas degvielas iegādes  gadījumā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

4.2.2.3. Pretendenta rīcībā esošu degvielas uzpildes staciju sarakstu ar adresēm Latvijas 

teritorijā un informāciju par iespēju iegādāt degvielu Eiropas Savienības valstīs, kur 

Pasūtītājs var norēķināties ar Pretendenta izsniegtu degvielas kredītkarti ar 

pēcapmaksu.  

4.2.2.4. Degvielas kredītkaršu izsniegšanas un izmantošanas kārtību. 
 

4.3.  Finanšu piedāvājums  
 

4.3.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma 

formai (4. pielikums). 

4.3.2.   Finanšu piedāvājumā norāda: 

4.3.2.1.   atbilstoši tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām, benzīna Ai95E un 

dīzeļdegvielas 1 (viena) litra mazumtirdzniecības cenu euro bez pievienotās vērtības 

nodokļa (PVN), kas noteikta Daugavpils pilsētas teritorijā esošajā Pretendenta 
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degvielas uzpildes stacijā IUB mājas lapā iepirkuma izsludināšanas datumā laika 

posmā no plkst.13.30 līdz plkst. 14.00. 

4.3.2.2.   piedāvātā atlaide degvielai, ja tāda tiek piedāvāta, norādot tās izteiksmi euro bez 

PVN. Atlaides apmērs paliek nemainīgs visā līguma izpildes laikā. 

4.3.3.  Finanšu piedāvājumā norāda piedāvājuma summu euro bez PVN par visu apjomu kopumā, 

par kādu tiks izpildīts Pasūtījums visā līguma darbības laikā. Cenā ir iekļautas visas 

izmaksas, kas saistītas ar degvielas bezskaidras naudas norēķinu  kredītkaršu izgatavošanu. 

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

4.3.5.  Piedāvājumam pievienot pretendenta atskaites čeku izdruku atbilstoši 4.3.2.1. punktam.  

 

 

5. Piedāvājumu vērtēšana  
 

5.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi 
 

5.1.1. Komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda piedāvājumu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas 

pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem. 

5.1.2. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic četros posmos: piedāvājumu noformējuma pārbaude, 

pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un finanšu piedāvājumu 

vērtēšana. 
 

5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude  
 

5.2.1. Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.7.punktā noteiktajām prasībām. 

5.2.2. Pretendenta piedāvājumu var neizskatīt, ja piedāvājuma dokumenti vai kāds no tiem nav 

parakstīti. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības 

samērīgumu, ietekmi uz piedāvājuma īstumu un derīgumu, tā atbilstību konkursam, kuram 

tas ir iesniegts. 

5.2.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem 

lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma 

principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju 

piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem 

pārkāpumu. 
 

5.3.Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude 
 

5.3.1. Iepirkuma komisija veic pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, kuras laikā pārbauda  

pretendentu atbilstību  Nolikuma 3.punktā  noteiktajām  kvalifikācijas prasībām. 

5.3.2.Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk 

izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka: 

    1) pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām; 

    2)pretendents  iesniedzis nepatiesu  informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav 

iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto  precizējošo 

informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši 

Nolikuma 3.punktā noteiktajām prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma 3.punktā noteiktajām 

prasībām; 

    3).ja pretendents nav iesniedzis kādu no Nolikuma 4.1.punktā minētajiem kvalifikācijas 

dokumentiem. 

 

5.4.  Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude 
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5.4.1. Pēc pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic pārbaudi izturējušo 

pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi. 

5.4.2. Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkuma procedūrā, ja komisija konstatē, ka 

Pretendents ir iesniedzis tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst nolikuma 4.2. punkta prasībām 

un tehniskajai specifikācijai. 
 

5.5.  Finanšu piedāvājuma pārbaude 
 

5.5.1. Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes komisija vērtē finanšu 

piedāvājumu atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. 

5.5.2. Pretendenti, kuru piedāvājumi nav sagatavoti atbilstoši konkursa nolikuma 4.3 pielikumā 

pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai, tiek izslēgti no turpmākas dalības konkursā.  

5.5.3. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Ja tiek konstatētas 

aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, komisija tās izlabo. Vērtējot finanšu piedāvājumu, 

komisija ņem vērā labotās cenas.  
 

6. Piedāvājumu izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana 
 

6.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst  Nolikuma prasībām 

(saskaņā ar PIL 51.panta ceturtās daļas nosacījumiem). 

6.2. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem 

lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par pasūtītāja 

prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu 

6.3. Ja vairāku pretendentu piedāvājumu vērtējums ir vienāds, Iepirkuma komisija nosaka par 

uzvarētāju to pretendentu, kurš piedāvājumu iesniedza pirmais. 
 

7. Iepirkuma līguma slēgšana un grozīšana 
 

7.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar Komisijas izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz 

pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu 

(5. pielikums). Pasūtītājs un uzvarējušais pretendents ir tiesīgi, līguma slēgšanas procesā, 

vienoties par nebūtiskiem Līguma projekta grozījumiem.  

7.2. Konkursa uzvarētājam iepirkuma līgumu ar pasūtītāju jānoslēdz ne agrāk kā nākamajā 

darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām,  ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegts 

Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegums par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem. 

7.3. Ja izraudzītais pretendents kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt iepirkuma līgumu vai atsakās slēgt 

līgumu ar pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, 

kurš piedāvājis viszemāko cenu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta 

apliecinājumu, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 

pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis 

viszemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, vai arī nākamais pretendents uzskatāms par 

vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu 

pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
 

8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

8.1. Komisijas tiesības: 
 

8.1.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā; 

8.1.2. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai 

citos avotos; 

8.1.3. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu; 

8.1.4. pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;  
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8.1.5. noteikt nepamatoti lētu piedāvājumu un noraidīt to;  

8.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītām prasībām; 

8.1.7. jebkurā brīdī pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas Publisko 

iepirkumu likumā  paredzētajos gadījumos un kārtībā. 
 

8.2. Komisijas pienākumi 
 

8.2.1.  izskatīt visus pretendentu iesniegtos piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma 

prasībām; 

8.2.2. pēc ieinteresēto pretendentu pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sniegt 

informāciju par Nolikumu; 

8.2.3. rakstiski informēt iepirkuma pretendentus par konstatētām aritmētiskām kļūdām;  

8.2.4.  noteikt iepirkuma uzvarētāju un pieņemt lēmumu. 
 

9. Pretendenta tiesības un pienākumi. 

9.1. Pretendenta tiesības: 
 

9.1.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt, mainīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu; 

9.1.2. piedāvājuma sagatavošanas laikā rakstveidā vērsties pie pasūtītāja neskaidro jautājumu 

precizēšanai; 

9.1.3. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt pasūtītajam apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu; 

9.1.4. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē; 

9.1.5. iesniegt sūdzību par konkursa nolikumu un konkursa norises likumību, saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.2.    Pretendenta pienākumi: 
 

9.2.1. pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma dokumenti ir saņemti; 

9.2.2. rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu un citiem dokumentiem, kā arī izdarītajiem 

grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi); 

9.2.3.  sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām; 

9.2.4. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 

9.2.5. rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu 

uz komisijas uzdotajiem jautājumiem  

10. Citi noteikumi 
 

10.1. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos 

izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu 

mēnesi pirms iesniegšanas dienas.  

10.2. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu 

piedāvājumu dalībai Konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas 

Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus. 

10.3. Par Nolikuma neatņemamām sastāvdaļām tiek uzskatīti arī visi Nolikuma papildinājumi, 

labojumi, precizējumi un sniegtā papildinformācija. 

10.4. Konkursa nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 10  (desmit) lapām un 5 

(pieciem) pielikumiem, kas ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas: 

1.piekums –  Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām; 

2.pielikums – Pieteikums dalībai atklāta konkursā uz 2 (divām) lapām; 

3.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 2 (divām) lapām; 

4.pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas; 

5.pielikums – Iepirkuma līguma projekts uz 4 (četrām) lapām. 
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Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja     J.Elksniņa 

 

1. pielikums 

Atklāta konkursa „Degvielas iegāde Demenes 

pagasta pārvaldes vajadzībām” nolikumam  

ID Nr. DPP 2017/2 

 

 

Tehniskā  specifikācija 

 
 

1. Degvielai jāatbilst Latvijas Republika spēkā esošajos degvielas normatīvos un standartos 

noteiktās kvalitātes prasībām: 

 

Nr. p.k. Degvielas veids Kvalitātes prasības/ 

Standarts 

Orientējošs iegādes 

apjoms (litros) 

 

1. Benzīns Ai 95E LVS EN 228 10000 

2. Dīzeļdegviela LVS EN 590 75000 

Dīzeļdegvielas sasalšanas temperatūra ziemas periodā nedrīkst būt augstāka par -32° C 
  

2. Norādītais degvielas iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. 

Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas 

daudzumu. 
 

3. Degvielas kvalitātei jāatbilst prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta 2000. gada           

26. septembra noteikumos Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības 

novērtēšanu”. 
 

4.   Degvielas kvalitātes nodrošināšanai kā garantija tiek izvirzīta prasība: Nekvalitatīvas 

Degvielas iegādes gadījumā, kā rezultātā Pasūtītājam, saistībā ar autotransporta remontu vai 

tā lietošanu ir radušies izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, 

Pretendentam (Piegādātajam) jāatlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.  
 

5.  Nodrošināt Pasūtītājam iespēju iegādāties degvielu Pretendentam pieejamās degvielas 

uzpildes stacijās visā Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot kredītkartes. 
 

6.  Degvielas uzpildi degvielas uzpildes stacijās nodrošināt 24 (divdesmit četras) stundas 

diennaktī 7 dienas nedēļā. 
 

7.  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) 

 

8. Norēķinus veikt ar Degvielas kredītkartēm ar noteikto limitu (diennakts, mēneša, 

vienreizējas uzpildes limiti), atsevišķus degvielas veidus un ierobežojumus iegādāties 

preces un saņemt pakalpojumus.  
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9. Degvielas kartes izgatavot un izsniegt Pasūtītājam bez maksas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieteikuma saņemšanas. 
 

10. Gadījumā, ja Degvielas karte tiek bojāta, Pretendents bez papildus samaksas apmaiņa 

Pasūtītājam to  pret derīgu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc bojātās Degvielas 

kartes iesniegšanas dienas. 
 

11. Par katru Degvielas saņemšanas gadījumu degvielas uzpildes stacijā izsniegt Pasūtītāja 

pārstāvim (Degvielas kartes lietotājam) kases izdruku – čeku ar Pasūtītāja rekvizītiem. 
 

12. Līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt Pasūtītājam pārskatu par visu Degvielas 

karšu konta stāvokli, rēķinus izrakstīt pamatojoties uz izdrukām - čekiem un ikmēneša 

pārskatu par visu Degvielas karšu konta stāvokli, rēķinus apmaksāt vienreiz mēnesī, ar 

pēcapmaksu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina un ikmēneša pārskata par visu Degvielas 

karšu konta stāvokli saņemšanas. 
 

13. Pretendentam nepieciešamo izsniedzamo Degvielas karšu skaits – 15 (piecpadsmit), tajā 

skaitā 1 (viena) starptautiskās. Pasūtītājs patur tiesības grozīt degvielu karšu skaitu. 
 

14. Papildus Pretendentam jānodrošina katrā degvielas uzpildes stacijā bezmaksas gaisa 

kompresora pieejamību riepu spiediena korekcijai. 
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2. pielikums 

Atklāta konkursa „Degvielas iegāde Demenes 

pagasta pārvaldes vajadzībām” nolikumam  

ID Nr. DPP 2017/2 

 

 

Pieteikums dalībai atklāta konkursā 

“Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. DPP 2017/2 

 

 

Informācija par pretendentu 

Pretendenta nosaukums:  
 

 

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Tālrunis:   
 

Fakss: 

E-pasta adrese:  

Finanšu rekvizīti 

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  

Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

Vārds, uzvārds  

Ieņemamais amats  

Tālrunis:  
 

Fakss: 

E-pasta adrese:  

Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. piesakās piedalīties atklātā konkursā “Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes 
vajadzībām”, identifikācijas numurs DPP 2017/2; 

2. ir iepazinies ar atklāta konkursa Nolikumu un piekrīt visiem tajā minētajiem 
noteikumiem un apņemas tos ievērot; 

3. apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma PIL 42. panta  pirmās 
daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā nosacījumi; 

4. apliecina savu spēju piegādāt atklāta konkursa Nolikumā minēto degvielu saskaņā ar tā 
nosacījumiem; 

5. apstiprina, ka pasūtījuma piešķiršanas gadījumā slēgs iepirkuma līgumu par cenu, kāda 

iesniegta finanšu piedāvājumā, un saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma līguma 

projektu; 

6. apliecina, ka piedāvātās pastāvīgās atlaides degvielai līguma izpildes laikā nemainīsies;  

7. garantē, ka visas sniegtas ziņas ir patiesas. 
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Piedāvājums sastāv no trim daļām: 

1. Atlases dokumenti  ___ (skaits cipariem) (__________) (skaits vārdiem) cauršūtām lapām; 

2. Tehniskais piedāvājums___ (skaits cipariem) (__________) (skaits vārdiem) cauršūtām lapām; 

3. Finanšu piedāvājums ___ (skaits cipariem) (__________) (skaits vārdiem) cauršūtām lapām. 

 

    

(Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona) 

______________________________        _________________      _________________________ 

(Vadītāja vai pilnvarotās personas amats)       (Personīgais paraksts)         (Paraksta atšifrējums) 
 

__________________________ 

 (datums) 

 
(zīmogs) 
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3. pielikums 

Atklāta konkursa „Degvielas iegāde Demenes 

pagasta pārvaldes vajadzībām” nolikumam  

ID Nr. DPP 2017/2 
 

TEHNISKIS PIEDĀVĀJUMS 

 
“Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. DPP 2017/2 

Pretendenta nosaukums_______________________________________________________ 

 
Nr. 

p.k. 
Izvirzītas minimālās prasības Pretendenta piedāvātās 

iespējas 

1. Iespēja iegādāties degvielu degvielas uzpildes stacijās 

Daugavpils novada domes vajadzībām: 

Degvielas veids Orientējošs 

iegādes apjoms 

(litros) 

Kvalitātes prasības/ 

Standarts 

Benzīns Ai 95E 10000 •LVS EN 228:2013„Auto-  

Dīzeļdegviela 75000 mobiļu degvielas. Bezsvina 

benzīns. Prasības un testa 

metodes” 

•LVS EN 590:2014 „Auto-

mobiļi degvielas. Dīzeļdeg-

viela. Prasības un testēša-

nas metodes” 

• Ministru kabineta 

26.09.2000. noteikumi Nr. 

332 “Noteikumi par 

benzīna un dīzeļdegvielas 

atbilstības novērtēšanu” 
 

Norādītais degviela iegādes apjoms ir uzskatāms par maksimālo 

nepieciešamo daudzumu 

Jānorāda katra degvielas 

veida apraksts, degvielas 

atbilstības (kvalitātes) 

sertifikāta numurs, 

izdošanas datums un 

institūcija, kas sertifikātu 

izdevusi, dīzeļdegvielai 

papildus jānorāda 

sasalšanas temperatūra 

ziemas periodā. 

Jāiesniedz 4.2.2.1.punktā 

norādītā sertifikāta kopijas  

2. Nekvalitatīvas Degvielas iegādes gadījumā, kā rezultātā 

Pasūtītājam, saistībā ar autotransporta remontu vai tā lietošanu 

ir radušies izdevumi, kas apstiprināti ar atbilstošu ekspertīzes 

atzinumu, Pretendentam (Piegādātājam) jāatlīdzina Pasūtītājam 

radušos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
 

Jāiesniedz  

4.2.2.2. punktā norādīto 

apliecinājumu 

3. Nodrošināt Pasūtītājam iespēju iegādāties degvielu 

Pretendentam pieejamās degvielas uzpildes stacijās 24 

(divdesmit četras) stundas diennaktī 7 dienas nedēļā visā 

Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot Degvielas kredītkartes 
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Nr. 

p.k. 
Izvirzītas minimālās prasības Pretendenta piedāvātās 

iespējas 

4.  

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) 
 

Jāiesniedz 4.2.2.3. 

punktā norādīto sarakstu 

un  informāciju par 

iespēju iegādāt degvielu 

Eiropas Savienības 

valstīs un sadarbības vai 

cita veida līgumu kopiju 

5. Norēķinus veikt ar Degvielas kredītkartēm ar noteikto limitu 

(diennakts, mēneša, vienreizējas uzpildes limiti), atsevišķus 

degvielas veidus un ierobežojumus iegādāties preces un saņemt 

pakalpojumus, saskaņā ar Degvielas kredītkaršu izsniegšanas un 

izmantošanas kārtību  
 

Jāiesniedz 4.2.2.4. 

punkta norādītu kārtību 

6. Degvielas kartes izgatavot un izsniegt Pasūtītājam bez maksas 

ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida 

pieteikuma saņemšanas 
 

__ (skaits cipariem) 

______ (skaits vārdiem) 

darba dienu laikā 

7. Bojātu Degvielas karti Pretendents bez papildus samaksas 

apmaina pret derīgu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

bojātās Degvielas kartes iesniegšanas dienas 
 

__ (skaits cipariem) 

______ (skaits vārdiem) 

darba dienu laikā  

8. Nodrošināt Pasūtītājam iespēju katrā Pretendentam degvielas 

uzpildes stacijā bezmaksas gaisa kompresora pieejamību riepu 

spiediena korekcijai 

 

 

 
 

(Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona) 

______________________________        _________________      _________________________ 

(Vadītāja vai pilnvarotās personas amats)       (Personīgais paraksts)         (Paraksta atšifrējums)) 
 

__________________________ 

 (datums) 

 
(zīmogs) 
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4. pielikums 

Atklāta konkursa „Degvielas iegāde Demenes 

pagasta pārvaldes vajadzībām” nolikumam  

ID Nr.  DPP 2017/2 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

“Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Identifikācijas Nr. DPP 2017/2 

 

Pretendenta nosaukums_______________________________________________________ 

 

 Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikuma „Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes 

vajadzībām”, ID Nr. DPP 2017/2, prasībām un piekrītot viesiem noteikumiem, mēs piedāvājam 

nodrošināt degvielas (benzīna Ai95E un dīzeļdegvielas) iegādi par šādu cenu: 

 

 

Nr. 

p.k. 

Degvielas 

veids 

Plānotais 

apjoms 

litros 

Vienas 

vienības 

(litra) cena* 

(EUR bez 

PVN, bez 

atlaides) 

Atlaide 

(EUR 

bez PNV) 

Vienas 

vienības 

(litra) cena ar 

atlaidi (EUR 

bez PNV) 

Summa par 

visu apjomu 

ar atlaidi 

bez PVN 

(EUR) 

Kopsumma 

ar atlaidi ar 

PVN 

(EUR) 

1. Benzīns  

Ai 95E 

10000      

2. Dīzeļdegviela 75000      

Kopējā piedāvājuma summa* (bez PVN)  

21% PVN  

Kopējā piedāvājuma summa* (ieskaitot PVN)  

 

* Vienas vienības mazumtirdzniecības cenu norādīt IUB mājas lapā iepirkuma izsludināšanas 

datumā laika posmā no plkst. 13.30 līdz plkst. 14.00, kas noteikta Daugavpils pilsētas teritorijā 

esošajā Pretendenta degvielas uzpildes stacijā.   

 

 Degvielas cena ir Pretendenta degvielas uzpildes stacijās spēkā esošā mazumtirdzniecības 

cena, kas svārstās atbilstoši degvielas cenu izmaiņām pasaules tirgū un citiem degvielas cenu 

ietekmējošiem faktoriem. Apliecinām, ka aprēķinot degvielas cenu piemērosim piedāvāto atlaidi, 

kas līguma darbības laikā nevar tikt samazināta. 

 

 Apliecinām, ka Pasūtītājam ir tiesības pēc nepieciešamības iegādāties degvielu vajadzīgajā 

apjomā, neizmantojot visu plānoto iepirkuma līguma summu. 

 

 

(Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona) 

______________________________        _________________      _________________________ 

(Vadītāja vai pilnvarotās personas amats)       (Personīgais paraksts)         (Paraksta atšifrējums)) 
 

__________________________ 
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 (datums) 

 
(zīmogs) 

5. pielikums 

Atklāta konkursa „Degvielas iegāde Demenes 

pagasta pārvaldes vajadzībām” nolikumam  

ID Nr. DPP 2017/2  

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS PROJEKTS 

Par degvielas iegādi Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām 

 

(Līguma parakstīšanas vieta )     2017. gada ___.  ____________ 

 

 

    Demenes pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. LV 90000064227 , juridiskā adrese Briģenes iela 

2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, tālāk tekstā PASŪTĪTĀJS , tās vadītājas  

Valentīnas Gadzānes personā, kura rīkojas uz Demenes pagasta pārvalde Nolikuma pamata, no 

vienas puses un 

______________  (nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese), tās 

____________ (pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kurš (a) rīkojas pamatojoties uz 

_________________________ (pārstāvības tiesību pamats), turpmāk tekstā Piegādātājs, no otras 

puses, bet abi kopā saukti Puses, katrs atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk teksta 

Līgums, par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets  
 

1.1. Piegādātājs pārdot  un Pasūtītājs pērk bezsvina benzīnu ar oktānskaitli 95E (turpmāk – benzīns 

Ai95E) un sezonai atbilstošu dīzeļdegvielu (turpmāk – Degviela) saskaņā ar  Demenes pagasta 

pārvaldes atklāta konkursa „Degvielas iegāde Demenes pagasta pārvaldes vajadzībām” 

identifikācijas  numurs     DPP 2017/2, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem šis Līguma 1. 

pielikumā, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.   

1.2. Pasūtītājs iegādājas Degvielu izmantojot Piegādātāja Degvielas norēķinu kredītkartes, kas 

Pasūtītājam dod tiesības iegādāties degvielu Piegādātāja vai tā sadarbības partneru degvielas 

uzpildes stacijās, ar pēcapmaksu šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 
 

2. Degvielas cena un līguma summa 
 

2.1. Paredzamais degvielas iegādes apjoms:  benzīns Ai95E  10000 litri, dīzeļdegviela 75000 litri. 

2.2. Līguma summa saskaņā ar iepirkuma piedāvājumu ir EUR _____ (skaits cipariem)  

(____________________)  (skaits vārdiem) bez pievienotas vērtības nodokļa, tajā skaitā: 

2.2.1. bezsvina benzīna ar oktānskaitli 95 Līguma summa ir EUR _____ (skaits cipariem)  

(____________________)  (skaits vārdiem) bez PVN; 

2.2.2. sezonai atbilstošu dīzeļdegvielas Līguma summa ir EUR _____ (skaits cipariem)  

(____________________)  (skaits vārdiem) bez PVN; 

 Pievienotas vērtības nodoklis 21 % (saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem)  ir EUR _____ (skaits cipariem)  (____________________)  (skaits 

vārdiem).  

 Kopēja Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokli ir EUR _____ (skaits cipariem)  

(____________________)  (skaits vārdiem).  
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 2.3. Līguma darbības laikā Degvielas cena ir degvielas uzpildes stacijā degvielas 1 (viena) 

litra mazumtirdzniecības cena iegādes brīdī, kurai tiek piemērota  Līguma 2.4.apakšpunktā noteikto 

atlaidi. 

2.4. Piegādātājs  piešķir Pasūtītājam šādas pastāvīgas atlaides no mazumtirdzniecības cenas 

degvielas iegādei Latvijas Republikas teritorijā esošajās degvielas uzpildes stacijās pirkuma 

veikšanas brīdī: 

2.4.1.  bezsvina benzīna Ai95E  1 (viena) litra  mazumtirdzniecības cenai atlaidi -  EUR _____ 

(skaits cipariem)  (____________________)  (skaits vārdiem) 

2.4.2. sezonai atbilstošu dīzeļdegvielas 1 (viena) litra  mazumtirdzniecības cenai atlaidi -  EUR 

_____ (skaits cipariem)  (____________________)  (skaits vārdiem) 

2.5. Līguma 2.4. apakšpunktā minētās atlaides ir nemainīgas un ir spēkā visā Līguma darbības 

laikā. 
 

3. Degvielas kredītkartes saņemšanas,  degvielas iegādes un norēķinu kārtība. 
 

3.1.   Piegādātājs  nodrošina, ka Pasūtītājs var iegādāties degvielu Piegādātāja  rīcībā esošās 

degvielas uzpildes stacijās visā Latvijas teritorijā, pēc nepieciešamības, 24 (divdesmit četras) 

stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā, un nepieciešamības gadījumā Eiropas Savienības  

valstīs, visā Līguma darbības laikā.   

3.2.   Pasūtītājs bez papildus samaksas saņem Degvielu ar pēcapmaksu, izmantojot Piegādātājā  

izsniegtās norēķinu kredītkartes (turpmāk – Degvielas karte), kuras Pasūtītājam izgatavo un 

izsniedz Piegādātājs. 

3.3.   Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma  abpusējas parakstīšanas paziņo Piegādātājam  

nepieciešamo kredītkaršu skaitu. Degvielas karšu skaits Līguma izpildes laikā var mainīties.  

3.4.   Piegādātājs  __ (skaits cipariem)(_____ skaits vārdiem) kalendāro dienu laikā pēc karšu 

skaita saņemšanas izsniedz Pasūtītājam kartes ar piešķirto kredītu, kāds ir norādīts Pasūtītāja  

pieteikumā un karsu lietošanas noteikumus.  

3.5.   Piegādātājs  rakstiski informē Pasūtītāju par pārmaiņām karšu lietošanas noteikumos ne vēlāk 

kā 1 (vienu) mēnesi pirms to spēkā stāšanās. 

3.6.  Pasūtītājs  apņemas ievērot Piegādātāja  norādījumus, kas attiecas uz Degvielas karšu 

izmantošanu. 

3.7.   Piegādātājs  nodrošina, lai degvielas uzpildes stacijās Pasūtītāja pārstāvim (attiecīgās 

Kredītkartes lietotājam)  par katru Degvielas uzpildīšanas gadījumu Piegādātāja  degvielas uzpildes 

stacija izsniedz izdruku – čeku par veikto operāciju, no kura salasāmā veidā var noteikt 

izsniegšanas datumu un laiku, izsniegtās degvielas veidu, daudzumu, mazumtirdzniecības cenu, 

PVN, kopsummu, Degvielas kartes numuru, Piegādātāja  rekvizītus un Pasūtītāja rekvizītus un 

spiedogu, u.c. tiesību aktos paredzētu informāciju. 

3.8.    Gadījumā, ja Degvielas karte tiek bojāta, Piegādātājs  bez papildus samaksas apmaiņa to  

pret derīgu, ___(skaits cipariem)(_____ skaits vārdiem) darba dienu laikā pēc bojātās Degvielas 

kartes iesniegšanas dienas Piegādātājam. 

3.9. Degvielas saņēmējs – Pasūtītājs (pilnvarotās personas – Pasūtītāja darbinieki, kuru rīcībā ir 

nodotas Piegādātāja  Degvielas kartes). 

3.10. Par katru norēķinu periodu – 1 (viens) kalendārais mēnesis, līdz nākamā mēneša 5. 

(piektajam) datumam Piegādātājs  iesniedz Pasūtītājam pārskatu par konta stāvokli, kurā ir 

noradītas visas ar Degvielas kartēm veiktas operācijas, saņemtās Degvielas veids, daudzums, cena, 

atlaide un apmaksas summa, un atbilstošu rēķinu par saņemto degvielu. 

3.11. Rēķinu Piegādātājs  sagatavo un iesniedz papīra formātā vai sagatavo Piegādātāja  mājas 

lapā internetā, pārskatu Piegādātājs  sagatavo un iesniedz Pasūtītājam elektroniski. 

3.12. Pasūtītājs samaksā Piegādātājam  par saņemto Degvielu par norēķinu periodu – 1 (vienu) 

kalendāro mēnesi, bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegto 

rēķinu, ___(skaits cipariem)(_____ skaits vārdiem) darba dienu laikā pēc 3.10. punktā minētā 



19 

 

pārskata akceptēšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudas summu uz rēķinā norādīto norēķinu 

kontu. 

3.13. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad pasūtītājs pārskaitījis rēķinā norādīto summu uz 

Piegādātāja  norēķinu kontu pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu. 

3.14. Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu par iegādāto Degvielu, ja konkrētajā norēķina mēnesī 

ar ekspertīzes eksperta atzinumu tika konstatēta nekvalitatīva Degviela, kā rezultātā Pasūtītājam 

radās zaudējumi, līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav atlīdzinājis visus Pasūtītājam radušos 

zaudējumus, kā arī gadījumā, ja starp Pusēm ir strīds par pārdotās Degvielas apjomu. 
 

4. Degvielas kvalitāte 
 

4.1. Degvielai, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma  un tehniskās specifikācijas noteikumiem, 

jāatbilst izgatavotājrūpnīcas izsniegtajam atbilstības (kvalitātes) sertifikātam un Latvijas 

Republikas normatīvo aktu un standartu prasībām.  

4.2. Pretenzijas par Degvielas kvalitāti Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam rakstiskā veidā 5 (piecu) 

darba dienu laikā no Degvielas saņemšanas dienas, ko apliecina attiecīgās DUS kases čeka izdruka, 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem 

4.3. Gadījumā, kad tikusi iegādāta nekvalitatīva Degviela, kā rezultātā Pasūtītājam ir radušies 

zaudējumi, Puses sastāda aktu, veic atbilstošu ekspertīzi un vienojas par zaudējumu atlīdzību, 

ievērojot šī punkta noteikumus. Šajā gadījumā Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, 

kas tam radušies minētā sakarā (transporta līdzekļu remonts, detaļu nomaiņa, ekspertīzes izdevumi 

u.c.), 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas un to pamatojošo dokumentu 

saņemšanas un akta sastādīšanas. 

4.4. Mainoties ES un Latvijas Republikā pastāvošajiem normatīviem un/vai standartiem attiecība 

uz Degvielas kvalitāti, piegādātajai Degvielai jāatbilst jaunajiem normatīviem un/vai standartiem, 

neatkarīgi no Degvielas nosaukuma iespējamās maiņas. 

4.5. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Pusēm ir jāizskata 10 (desmit) dienu laikā no 

pretenziju saņemšanas dienas. 
 

5. Pušu atbildība 
 

5.1. Piegādātājs ir atbildīgs par Līguma 4.3.punktā noteiktā zaudējumu atlīdzības termiņa 

ievērošanu un tā nepildīšanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Piegādātāja līgumsodu 0,1% 

(viena desmitā daļa no viena procenta) apmērā no zaudējumu summas par katru kavējuma dienu.  

5.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par norēķina termiņu ievērošanu, un kavējuma gadījumā Piegādātājs ir 

tiesīgs prasīt līgumsoda samaksu 0,1% (viena desmitā daļa no viena procenta) apmērā no kavētās 

norēķina summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

kavētās norēķinu summas. 

5.3. Līguma 5.1. un 5.2. punktos noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no savu pienākumu 

izpildes. 

5.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt Piegādātāja  maksājamo līgumsodu no līgumā 

noteiktajiem Pasūtītāja maksājumiem. 

5.5. Puses neatbild par saistību nesavlaicīgu izpildi vai neizpildi nepārvaramas varas dēļ, tas ir tādu 

apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un kuru novēršana nebija no tam atkarīga. Lai 

atbrīvotos no atbildības, par šādiem apstākļiem ir nekavējoši jāinformē otra Puse. 
 

6. Līguma spēkā esamība un izbeigšana 
 

6.1. Šis līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas  un darbojas  1 (vienu) gadu līdz 2018. gada  

___. _________ vai līdz Līguma summas izlietojumam, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas 

ātrāk. 

6.2. Degvielas iegāde notiek pakāpeniski, atbilstoši Pasūtītāja nepieciešamajam daudzumam. 
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6.3. Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus puses noformē abpusēji parakstītu rakstisku 

dokumentu veidā. 

6.4. Jebkura Puse ir tiesīga izbeigt šo Līgumu pirms termiņa beigām, rakstiski brīdinot par to otru 

Pusi vienu mēnesi iepriekš, bet ja otra Puse nepilda savas noteiktās saistības - 10 dienas iepriekš. 

6.5. Visas domstarpības sakarā ar šo Līgumu Puses noregulē savstarpēju pārrunu ceļā vai Latvijas 

Republikas tiesā, vadoties no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.6. Līguma izbeigšanas dienā Pasūtītājs Degvielas kartes nodod Piegādātājam  . 
 

7. Pārējie noteikumi 
 

7.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radusies Līguma izpildes laikā , Puses cenšas atrisināt sarunu 

ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Puses strīdu risina atbilstīgi spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.2. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās. Ja 

Puses nevar vienoties, paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi. 

7.3. Puses apņemas nekavējoties rakstiski pazinot  viena otrai par savu rekvizītu maiņu. 

7.4. Līgums sastādīts uz ___ (skaits cipariem)  (____________________)  (skaits vārdiem) 

numurētām lapām ar 1.1.  apakšpunktā norādīto pielikumu un parakstīts divos eksemplāros, no 

kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks. 

7.5. Līgumam kā neatņemama tas sastāvdaļa tiek pievienots 1.pielikums uz ___ (skaits cipariem)  

(____________________)  (skaits vārdiem) lapām. 

 

8. PUŠU rekvizīti : 

 

PASŪTĪTĀJS: PIEGĀDĀTĀJS  :                     

Demenes pagasta pārvalde 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV 5442 

Reģistrācijas Nr. 90000064227 

Valsts Kase 

Konts LV38TREL9814231440200 

Kods TRELLV22 

 

Nosaukums 

Juridiskā adrese 

Reģistrācijas Nr. 

Bankas nosaukums 

Konta numurs 

Bankas kods 

Demenes pagasta pārvaldes vadītājā  

                                          V. Gadzāne 

 

2017. gada ___. ____________ 

Pārstāvja amata nosaukums 

paraksts 

Paraksta atšifrējums  

 

Parakstīšanas datums  
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