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1. Vispārīgā informācija 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Līksna 2019/2 

1.2. Pasūtītājs un kontaktpersonas 

Pasūtītājs Līksnas pagasta pārvalde 

Adrese Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas 

pagasts  Daugavpils novads, LV-5456 

Reģ. Nr. 90000078763 

Kontaktpersona Andris Kevišs 

Tālrunis 654675572 vai 26321365 

Fax. 65449008 

E – pasta adrese parvalde@liksna.lv 

Darba laiks 8.00-16.30 

1.3. Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās Līksnas pagasta 

pārvaldes vajadzībām, CPV kods 09130000-9.  

1.3.1 Dīzeļdegviela  - ~ 16 000 litri (pēc vajadzības) 

1.3.2 Benzīns AI-95 - ~ 3000 litri (pēc vajadzības) 

1.4. Iepirkuma metode: iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā 

1.5. Līguma izpildes vieta: Līksna 

1.6. Termiņi 

Aktivitāte Termiņš Laiks 

Pēdējais termiņš piedāvājumu 

iesniegšanai 

2019.gada 07.oktobris plkst.10
00

 

Līguma izpildes laiks  12 mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas  

1.7. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties un to var lejuplādēt elektroniskā formātā Līksnas 

pagasta pārvaldes mājas lapā www.liksna.lv sadaļā – Iepirkumi. 

1.8. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: Pretendenti piedāvājumus var 

iesniegt līdz 2019.gada 07.oktobris plkst. 10
00

 Līksnas pagasta pārvaldē, adrese “Daugavas 

iela 8”,Līksna, Līksnas pagasts Daugavpils novads, LV-5456,  iesniedzot personīgi vai 

atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz 

augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks izskatīts 

un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam. 

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta piedāvājumam jābūt derīgam, t.i., saistošam 

iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas, skaitot no 

iepirkuma nolikumā noteiktās iesniegšanas dienas.  

1.10. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājumu 

derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa 

pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tas par to 

rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.11. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums 

saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 

1.12. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem pretendentiem 

iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, e-pastu vai faksu. Saziņas 

dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru un pretendenta 

rekvizītus. 

http://www.liksna.lv/


1.13. Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem tiek publicētas pasūtītāja interneta 

mājas lapā www.liksna.lv sadaļā – Iepirkumi pie šī iepirkuma publikācijas. 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu (tehniskā specifikācija) 

2.1. Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās, turpmāk tekstā – 

DUS, - benzīns 95E un dīzeļdegviela saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 

1.pielikums). 

2.2. Tehniskā specifikācija: Tehniskā specifikācija katrai iepirkuma priekšmeta daļai dota 

nolikuma 1.pielikumā. 

2.3. Līguma termiņš: 12 mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. 

3. Prasības pretendentiem 

3.1. Uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,  neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 9. panta astotās daļas 1., 2., 3 vai 4.punktā minētie  

apstākļi. 

3.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: 

3.2.1. Pretendents (t. sk. pretendenta apakšuzņēmējs un/vai katrs piegādātāju apvienības 

dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši tiesību aktu prasībām; 

3.2.2. naftas Pretendentam ir tiesības veikt pieprasīto produktu mazumtirdzniecību DUS LV 

tiesību aktos noteiktā kārtībā Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums) 

noteiktajās DUS izvietojuma vietās LV teritorijā.  

3.3. Lai pierādītu atbilstību nolikuma 3.2 punkta apakšpunktos noteiktajām prasībām, 

pretendents drīkst balstīties uz citu personu  iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību 

tiesiskā rakstura, bet ievērojot nolikuma 4.2 punktā un tā apakšpunktos noteiktās prasības 

par pretendenta pienākumu sniegt pasūtītājam  pietiekamus pierādījumus par sadarbību un 

resursu un kompetenču nodošanu ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai pierādītu 

pasūtītājam pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka pretendents faktiski 

izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas 

kvalifikācijas pierādīšanai. 

4. Piedāvājumā iesniedzamie dokumenti 

4.1. Jāiesniedz šādi dokumenti: 

4.1.1. Dalības pieteikums (veidne 2. pielikumā); 

4.1.2. Pretendenta atlases dokumenti (skat. 4.2. punktu un apakšpunktus); 

4.1.3. Tehniskā un Finanšu piedāvājuma kopsavilkums (veidne 3.pielikumā). 

4.2. Pretendenta atlases dokumenti:  

4.2.1.      Jāiesniedz pretendenta degvielas mazumtirdzniecības vietu saraksts (veidne 

nolikuma 4.pielikumā), pievienojot pretendentam/apakšuzņēmējam izsniegtu spēkā 

esošu apliecību/sertifikātu kopijas. Sarakstam jāapliecina pretendenta spēja veikt 

piegādi tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikums) noteiktajās vietās. 

4.2.2.      Ja pretendents ir piegādātāju apvienība (t. sk. personālsabiedrība), papildus 

jāiesniedz visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu 

parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī 

iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv 

attiecīgo piegādātāju apvienību (t. sk. personālsabiedrību). 

4.2.3. Ja pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz 

http://www.liksna.lv/


vienošanos ar apakšuzņēmējiem vai apakšuzņēmēju apliecinājumu (veidne nolikuma 

5.pielikumā) par tā līdzdalību iepirkuma līguma izpildē, vienošanās vai 

apliecinājuma dokumentā norādot informāciju kādas šī iepirkuma līguma daļas (t. 

sk. finansiālā izteiksmē)  pildīs attiecīgais apakšuzņēmējs (t. sk. apakšuzņēmēja 

apakšuzņēmējs).  

4.2.4.      Ja pretendents, lai pierādītu atbilstību nolikuma 3.2.2. apakšpunktā noteiktajām 

kvalifikācijas prasībām, balstās uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo 

attiecību tiesiskā rakstura, Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā šādas 

prasības: 

4.2.4.1. Pretendents piedāvājumā norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas 

kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs 

nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un pretendenta parakstītu 

apliecinājumu (veidne nolikuma 5.pielikumā) vai vienošanos par sadarbību un 

resursu nodošanu pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un 

vienošanās par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu pretendents var 

aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem pretendents spēj pierādīt, ka 

nepieciešamie resursi un kompetences pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti 

līguma izpildes laikā atkarībā no nodoto resursu un kompetenču veida;  

4.2.4.2. Iesniegtajiem dokumentiem par sadarbību un resursu un kompetenču nodošanu 

jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam pretendenta spēju izpildīt iepirkuma 

līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā pretendents faktiski izmantos tās 

personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas 

kvalifikācijas pierādīšanai. 

5. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana 

5.1. Piedāvājuma noformēšana: 

Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

• pasūtītāja nosaukums un adrese; 

• pretendenta nosaukums un adrese; 

• atzīme: Iepirkumam „ Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām.” , Id. 

Nr. “Līksna 2019/2”. 

5.2. Finanšu piedāvājuma sagatavošana: 

5.2.1. Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz par pilnu 

pieprasīto apjomu; 

5.2.2. Finanšu piedāvājuma izcenojumu norādīšanai izmantojamā naudas 

vienība ir euro (EUR); 

5.2.3. Vienību cenas un summas jānoapaļo pēc matemātikā vispārpieņemtiem 

noapaļošanas principiem līdz divām decimālzīmēm aiz komata. 

5.3. Pretendents var izmainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 

ierodoties personīgi piedāvājumu iesniegšanas vietā un apmainot piedāvājumu. Piedāvājuma 

izmainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma 

iesniegšanas brīdis 

5.4. Piedāvājumi, kas nav noformēti un iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, vai kas saņemti pēc 

norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. 

5.5. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākās 

līdzdalības iepirkumā. 

5.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt datorrakstā, skaidri salasāmiem, bez 



labojumiem un dzēsumiem. 

5.7. Dokumenti jāsakārto šādā secībā:  

5.7.1. titullapa; 

5.7.2. satura rādītājs; 

5.7.3. pilnvarojuma dokuments, ja attiecināms, t.i. dokumentus paraksta 

paraksttiesīgās personas pilnvarota persona; 

                          5.7.4.piedāvājuma dokumenti tādā secībā, kā nolikuma punktu 4.1 un 4.2   

                                   apakšpunkti; 

5.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā, 2 eksemplāros – 1 sējums 

oriģināls un 1 sējums kopija. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem 

(oriģināliem) jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

5.9. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu 

skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona. Uz 

oriģināla jābūt norādei „Oriģināls” un uz kopijas norādei „Kopija”. 

5.10. Dokumentu kopijas jāapliecina LV tiesību aktos noteiktā kārtībā. Pretendents ir tiesīgs 

visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu 

apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots. 

5.11. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalības pieteikumu (nolikuma 2. pielikums) 

aizpilda un iesniedz paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

5.12. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus 

norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī 

katras personas atbildības sadalījumu. 

5.13. Pretendentam jāsniedz visu šajā nolikumā noteikto informāciju. Piedāvājuma 

dokumentiem jāatbilst norādītajām formām, ja tādas dotas iepirkuma nolikumā. 

5.14. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums un netiek atgriezti pretendentiem, 

izņemot gadījumu, ja nokavēts piedāvājuma iesniegšanas termiņš. 

5.15. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa piedāvājuma sagatavošanu un 

iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs par šādu izdevumu segšanu. 

6. Piedāvājumu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana 

6.1. Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē. 

6.2. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc iepirkuma dokumentācijā un IUB mājas lapā publicētā 

Paziņojumā par līgumu norādītā termiņa, netiks vērtēti un neatvērti tiek atgriezti 

iesniedzējam. 

6.3. Iepirkumu komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam papildus informāciju, ja tā 

nepieciešama piedāvājuma izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai. 

6.4. Iepirkumu komisija: 

6.4.1. Pārbaudīs piedāvājumu un pretendentu atbilstību nolikumā noteiktajām 

piedāvājumu noformēšanas un pretendentu atlases prasībām. Par 

atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi un pretendenti, kuri atbilst 

visām norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti; 

6.4.2. Pārbaudīs tehnisko piedāvājumu atbilstību iepirkuma tehniskajai 

specifikācijai. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti; 



6.4.3. No nolikumā noteiktajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem 

izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu bez PVN, ja tā 

nepārsniedz paredzamo līgumcenu (finansējumu) un/vai pasūtītāja budžeta 

iespējas un piedāvājums nav nepamatoti lēts. 

6.5. Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja 

konstatēta aritmētiskā kļūda(s), tā tiek labota Publisko iepirkumu likumā noteiktā 

kārtībā. 

6.6. Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts LV 

Publisko iepirkumu likuma normu izpratnē. Nepamatoti lēts piedāvājums tiks noraidīts. 

6.7. Iepirkuma komisija pārbaudīs vai pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma 

līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu 

likuma (turpmāk tekstā – PIL) 9. panta astotās daļas 1., 2., 3 vai 4.punktā minēto 

apstākļu dēļ. Nepieciešamo informāciju komisija iegūst Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā, pamatojoties uz PIL 9. panta  devītās daļas noteikumiem. Atkarībā no pārbaudes 

laikā iegūtajiem rezultātiem pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9. panta desmitās daļas 

noteikumiem. 

6.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma 

komisija veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju 

likuma 11.
1
 pantā minēto izslēgšanas gadījumu esamību Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1
 pantā noteiktajā kārtībā.  

6.9. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām 

prasībām un vērtēšanas kritērijam un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar 

PIL 9. panta astoto daļu un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1
 pantā 

noteikto. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, 

kuru nosaka ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks 

atzīts piedāvājums ar zemāko cenu, ņemot vērā, ka ir detalizēta tehniskā specifikācija, un 

citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes. 
 

6.10. Par pieņemto lēmumu Iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā pēc lēmuma 

pieņemšanas informēs visus pretendentus. 

6.11. Iepirkumu komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja iepirkuma 

procedūras uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu. 

6.12. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru un neslēgt līgumu, ja tam ir 

objektīvs pamatojums. 

6.13. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kas uzskata, ka ir 

aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto 

lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 

mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Administratīvās rajona tiesas nolēmumu 

var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. 

Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

7. Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana 

7.1. Iepirkumu komisija paziņo par pieņemto lēmumu LV Publisko iepirkumu likumā noteiktā 

kārtībā. 

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

piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu 

(6.pielikums). 

7.3. Grozījumi līgumā veicami, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantu. 

https://m.likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums


8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 

8.1. Pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda 

iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai. 

8.2. Lemt par pretendenta atbilstību Nolikumā norādītajām prasībām. 

8.3. Lemt par piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai. 

8.4. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēties piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

8.5. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu 

piedāvājumos. 

8.6. Pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 

8.7. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt 

iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai līgums nestājas spēkā. 

8.8. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu. 

8.9. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 

8.10. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu. 

8.11. Pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

8.12. Citas tiesības un pienākumi saskaņā ar iepirkuma nolikumu un LV tiesību aktiem. 

 

9. Pretendentu tiesības un pienākumi 

9.1. Rūpīgi iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju. 

9.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

9.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

9.4. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām. 

9.5. Sniegt patiesu informāciju. 

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

nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu 

atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 

9.7. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

9.8. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

9.9. Rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai 

paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa. 

9.10. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma 

derīguma termiņa pagarinājumu. 

9.11. Citas tiesības un pienākumi saskaņā ar iepirkuma nolikumu un LV tiesību aktiem. 



1.pielikums  

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Līksnas pagasta pārvalde 

 

1. Degvielas tehniskais raksturojums: 

1.1. Degviela: benzīns 95E un dīzeļdegviela.  

2. Degvielas kvalitātes prasības:  

2.1. Piedāvātās degvielas (benzīns 95E un dīzeļdegviela) kvalitātei jāatbilst LR Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un 

standartu LVS EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām prasībām. 

2.2. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jāatbilst aukstuma noturībai  

vismaz līdz -30 ºC temperatūrai (CFPP – auksta filtra nosprostošanās punkts). 

3. Orientējošs degvielas daudzums: 

3.1. Benzīns 95 E - ~ 3000 l.  

3.2. Dīzeļdegviela - ~ 16000 l. 

3.3. Norādītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. 

Pasūtītājs patur tiesības iepirkuma līguma izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas 

daudzumu 

4. Degvielas iegādes nosacījumi:  

4.1. Degviela tiek iegādāta pretendenta degvielas uzpildes stacijās, turpmāk – DUS. 

4.2. Degviela tiek iegādāta mazumtirdzniecībā, norēķinus veicot bezskaidras naudas norēķinu 

veidā, izmantojot piegādātāja izsniegtas (bezmaksas) degvielas iegādes kredītkartes, kuru 

precīzs daudzums tiks precizēts pirms līguma slēgšanas. Jābūt iespējai noteikt mēneša 

limitu. 

4.3. Pretendentam jānodrošina iespēja iegādāties preces (spuldzītes, tehniskie šķidrumi un 

smērvielas u.tml.).   

4.4. Vismaz vienai pretendenta DUS jāatrodas ne tālāk kā 15 km rādiusā no Līksnas  pagasta 

pārvaldes, adrese: „Daugavas iela 8”, Līksnas pagasts Daugavpils novads, LV – 5456.  

4.5. Pretendents var piedāvāt DUS, kuras atrodas tā īpašumā, valdījumā, lietojumā. Pretendents 

var piedāvāt arī tādas DUS, kuras izmanto cits komersants, bet saskaņā ar sadarbības vai cita 

veida līgumu komersants pārdod degvielu pretendenta vārdā. 

5. Iepirkuma līguma termiņš – 12 mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. 

6. Apmaksas nosacījumi: 

6.1. Samaksa tiek veikta vienu reizi mēnesī ar bankas pārskaitījumu, saskaņā ar iesniegto rēķinu 

par faktiski iegādāto degvielu, - pēcapmaksa.  

http://www.saldus.lv/4798/pagastu-parvaldes2/apvienota-jaunauces-un-rubas-pagastu-parvalde1/


 

2. pielikums 

IEPIRKUMS Id. Nr. LĪKSNA 2019/2 

Iepirkuma dalības pieteikums 

Līksnas pagasta pārvaldei,  

Adrese Daugavas iela 

8,Līksna,Daugavpils novads 

___________________, 2019. gada ____ _______ 

                  /vieta/                                              

/datums/ 

1. Informācija par pretendentu 

Pretendenta pilns nosaukums  

Reģistrācijas Nr.:  

Juridiskā adrese  

Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās):  

Tālrunis, fakss:  

E-pasta adrese  

Bankas rekvizīti:  

2. Pretendenta kontaktpersona 

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Tālrunis, fakss:  

E-pasta adrese:  

3. Dalības pieteikums 

 Ar šo mēs, apakšā parakstījušies, piesakām savu dalību Līksnas  pagasta pārvaldes rīkotajā 

iepirkumā Id. Nr. Līksna 2019/2 “Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām”, 

turpmāk tekstā – iepirkums. 

 Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem, to skaidrojumiem, 

grozījumiem un papildinājumiem, tajā skaitā ar nolikumu, tehnisko specifikāciju (nolikuma 

1.pielikums) un līguma projektu (nolikuma 6.pielikums), un piekrītam visiem tajos minētajiem 

nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu vai pretenziju pret tiem nav, un apņemamies, 

ja mūsu iepirkuma piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts iepirkuma līgums, veikt piegādi 

saskaņā ar iepirkuma dokumentos un mūsu piedāvājumā norādītajiem nosacījumiem.  

 Ar šo apliecinām, ka:  

1) nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma 

dokumentācijā norādītās prasības; 

2) mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas datuma un 

var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās; 

3) mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu izpildi, 

kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas; 

4) mūsu rīcībā būs visi līguma izpildei nepieciešamie resursi; 

5) piedāvātās degvielas (benzīns 95E un dīzeļdegviela) kvalitāte atbilst LR Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” un 

standartu LVS EN 228 un LVS EN 590 noteiktajām prasībām. 

3.1. Ar šo informējam, ka: 

3.1.1. Balstīsimies uz citu uz personu iespējām, 

lai apliecinātu mūsu kvalifikācijas atbilstību 
 □ jā; □ nē; 



iepirkuma procedūras dokumentācijā 

noteiktajām prasībām (vajadzīgo atzīmēt): 

Ja atbilde ir "Jā", informācija par personām, uz kuru iespējam balstīsimies (aizpilda par katru 

iesaistāmo personu): 

1) Pilns nosaukums:  

Reģistrācijas Nr.:  

Adrese:  

Kontaktpersona, tālrunis:  

Atsauce uz kvalifikācijas prasību:  

2)   

3)   

3.1.2. Līguma izpildē iesaistīsim 

apakšuzņēmējus (vajadzīgo atzīmēt):  

□ jā; □ nē; 

Ja atbilde ir "Jā", informācija par visiem apakšuzņēmējiem, kuri tiks iesaistīti līguma izpildē 

(aizpilda par katru apakšuzņēmēju): 

1) Pilns nosaukums:  

Reģistrācijas Nr.:  

Adrese:  

Kontaktpersona, tālrunis:  

Izpildei nododamā daļa un apjoms:  

2)   

3)   

3.1.3. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts un noslēgts iepirkuma līgums, līguma izpildi 

koordinējošā persona (darbu vadītājs) no mūsu puses būs: 

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Tālrunis, fakss   

E-pasta adrese:  

4. Informācija par pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja/u atbilstību mazā vai vidējā 

uzņēmuma statusam*: 

* jāizpilda tikai, ja pretendents vai apakšuzņēmējs/i atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam, 

par katru uzņēmumu  (skat. skaidrojumu) 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf 

1) Pilns nosaukums:  

Reģistrācijas Nr.:  

Statuss (atzīmēt): □ mazais; □ vidējais; 

2)   

3)   

Ar šo apliecinām, ka dokumenti un iesniegtā informācija ir pilnīga, patiesa un precīza: 

Pilnvarotās personas paraksts: ________________ 

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:  

 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf


3. pielikums 

TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMA VEIDNE 

 

Līksnas pagasta pārvaldei, 

Adrese: Daugavas iela 8, Līksnas pag., Daugavpils 

nov., LV-5456 

20___. gada ___. _________________ 

Pretendenta pilns nosaukums, adrese   

Kontaktpersona 

Vārds, uzvārds  

Adrese  

Tālr. / Fax  

e-pasta adrese  

PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS 

Iepirkuma Id. Nr. Līksna 2019/2 “Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām” 

Mēs piedāvājam nodrošināt pieprasītās degvielas iegādi par šādām cenām:  

Degvielas 

marka 

Orientējošais 

apjoms (litros) 

Iepriekšējā pilna kalendārā  

mēneša (2019.gada (augusta) 

vidējā cena degvielai vienam 

litram  euro bez PVN  

Piedāvātā atlaide 

degvielai vienam 

litram euro bez PVN 

Summa 

ar atlaidi euro 

bez PVN 

Benzīns  95E 3000    

Dīzeļdegviela 16000    

Kopā:  

Paraksts _____________ vārds, uzvārds, amats  __________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums 

Degvielas mazumtirdzniecības vietu saraksts 

(jāpievieno pretendentam/apakšuzņēmējam izsniegtu spēkā esošu apliecību/sertifikātu kopijas) 

Nr.p.k. Tirdzniecības vietas 

nosaukums 

Īss apraksts 

(DUS, bāze, cita 

struktūrvienība, 

apakšuzņēmējs,  

utml.) 

Adrese Kontaktpersona, 

Kontakttālrunis 

1. <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> <…> 

  

  

vieta datums 

   

amats paraksts amatpersonas 

vārds, 

uzvārds 



 

5. pielikums 

Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 

APLIECINĀJUMS 

Līksnas pagasta pārvalde, 

Adrese: Daugavas iela 8,Līksna, Daugavpils novads 

       Ar šo < nosaukums vai vārds un uzvārds (ja fiziska persona), reģistrācijas 

numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, 

ka:  

1. Piekrīt piedalīties Līksnas pagasta pārvaldes (turpmāk – Pasūtītājs) 

organizētajā iepirkumā “Degvielas iegāde Līksnas pagasta pārvaldes 

transportam”, Id Nr.Līksna 2019/2 

 kā  <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk - 

Pretendents),  

□ persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās       vai        □ apakšuzņēmējs         

/vajadzīgo atzīmēt/.  

2. Piekrīt nodot Pretendentam šādus resursus, kas nepieciešami 

iepirkuma nolikumā prasītās kvalifikācijas apliecināšanai < 

Pretendentam nododamo resursu, pieredzes, speciālistu un/vai 

tehniskā aprīkojuma apraksts> 

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, kā 

apakšuzņēmējs apņemas veikt ___________________ <veicamo 

pakalpojumu apraksts> un nodot Pretendentam šādus resursus 

<Pretendentam nododamo resursu, speciālistu, aprīkojuma u.tml. 

apraksts>. 

 _______

_ 

____________

_ 

vieta datums 

______________________ _________________

_ 

__________________________

__ 

amats paraksts vārds, uzvārds 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. pielikums 

L Ī G U M S (projekts) 

(iepirkuma identifikācijas Nr. ___________) 

Daugavpils novads, Līksna                ___.gada __.____________ 

 

_______________________, reģ.Nr.____________, turpmāk saukta Pircējs, 

_____________ personā, kas darbojas saskaņā ar _________________, no vienas 

puses, un __________________ , reģ.Nr.______________, turpmāk saukta 

Pārdevējs, tās __________________  personā, kas darbojas pamatojoties uz 

________________, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma “Degvielas iegāde 

Līksnas pagasta pārvaldes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. _________), 

turpmāk tekstā – ____________, rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.  Pircējs par mazumtirdzniecības cenu ar atlaidi apņemas pirkt un apmaksāt, 

bet Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam degvielu - benzīnu 95E un dīzeļdegvielu 

saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

 

2. PIEGĀDES UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Pircēja degvielas patēriņš ir orientējoši euro________ (euro un centi), 

bez PVN. 

2.2. Pārdevējs  piešķir  Pircējam  pastāvīgu  atlaidi euro______ (euro un centi) par 

1 (vienu) litru benzīnu 95E un euro ______ (euro un centi) par 1 (vienu) litru 

dīzeļdegvielas. Līguma darbības laikā Pārdevēja piešķirtā patstāvīgā atlaide paliek 

nemainīga un nav pakļauta izmaiņām. 

2.3. Pārdevējs pārdod degvielu _________ (ar degvielas uzpildes norēķinu kartēm, 

limitkartēm u.tml. – vajadzīgo ierakstīt), kuras Pircējs ir saņēmis no Pārdevēja. 

2.4. Par  degvielu Pircējs apņemas samaksāt Pārdevējam ar pārskaitījumu 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc preču pavadzīmes-rēķina saņemšanas, turpmāk 

tekstā „apmaksas termiņš". 

2.5. Pārdevējs Pircējam pārdod degvielu, piemērojot atlaidi euro __ par katru litru no 

mazumtirdzniecības cenas pirkuma veikšanas brīdī visu šī līguma darbības laiku.  

2.5. Pārdevējs nodrošina iespēju veikt degvielas uzpildi degvielas uzpildes stacijās, 

kas minētas Līguma 1.pielikumā. 

2.6. Pārdevējs izraksta Pircējam norēķinu attaisnojuma dokumentu - rēķinu, kurā 

norādīta informācija par Pircēja konkrētā laika periodā iegādāto degvielu. 

 

3. LĪGUMSLĒDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
3.1. Pircējs ir tiesīgs līguma darbības laikā salīdzināt piedāvātās cenas ar vidējo cenu 

līmeni Latvijas tirgū un pārtraukt līguma darbību, ja piedāvātās cenas ir lielākas 

nekā vidējās tirgū un Pircējs nepiekrīt citai Pārdevēja piedāvātajai cenai. 

3.1. Līguma darbības termiņš ir līdz........... Līgumu pirms termiņa puses var izbeigt, 

par to rakstiski paziņojot otrai pusei 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

3.2. Pārdevējs katra mēneša beigās, ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 5.datumam, 

iesniedz Pircējam degvielas stingrās uzskaites pavadzīmi - rēķinu par faktiski 

iegādāto degvielu. 

3.3. Pircējs, šī līguma darbības laikā, ir tiesīgs veikt Pārdevēja piedāvātas degvielas 

kvalitātes ekspertīzi, izmantojot neatkarīga eksperta pakalpojumus. 



3.4. Pārdevējs garantē degvielas atbilstību prasībām, kas noteiktas LR likumdošanas 

aktos. 

 

4. LĪGUMSLĒDZĒJU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Līgumslēdzēji uzņemas pilnu materiālo un tiesisko atbildību par šī līguma 

neizpildi un/vai nepienācīgu izpildi. 

4.2. Strīdus, kas radušies sakarā ar līguma izpildi, puses noregulē pārrunu ceļā vai, ja 

tas nav iespējams, iesniedz prasību tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

paredzētajā kārtībā. 

4.3.Pārdevējs garantē degvielas kvalitāti atbilstoši izsniegtajam sertifikātam. Strīdu 

gadījumā par degvielas kvalitāti atlasīto paraugu laboratorisko pārbaudi pēc pušu 

vienošanās veic neitrāla laboratorija, pielietojot LR spēkā esošās naftas produktu 

pārbaudes metodes. Šāda veida laboratorijas pārbaudes rezultāti ir galīgi un izpildāmi 

abām Līguma pusēm. 

4.4. Puse pilnīgi un bez ierunām ir atbildīga par visu otrai pusei iesniedzamo 

dokumentu, rēķinu un citu materiālu vai informācijas pareizību un patiesumu. Pusei 

jāatlīdzina otrai pusei pēdējās ciestie zaudējumi, kas ir radušies pirmās puses apzināti 

nepatiesas sniegtas informācijas vai apzinātas patiesās informācijas slēpšanas 

gadījumā. 

 

5. NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc 

līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt 

ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles 

un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas 

stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu 

pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). 

5.2. Puse, kas iekļuvusi nepārvaramas varas apstākļos , nekavējoties informē par to 

pārējās Puses rakstiski trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un 

ziņojumam pievieno izziņu, kura izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur 

minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu. 

5.3. Ja minēto apstākļu dēļ līgums nedarbojas ilgāk par trīs mēnešiem, katrai Pusei ir 

tiesības atteikties no līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot pārējās Puses vismaz 

15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt 

atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā. 

 

6. CITI NOTEIKUMI 

6.1. Kādam no līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu 

gadījumā, līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā pušu pienākums 

ir piemērot līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.2. Slēdzot un pildot šo līgumu, puses nedrīkst pārsniegt vai pārkāpt puses 

jurisdikciju vai kādu juridiskās personas statūtu, nolikuma, reglamenta vai citu puses 

dokumentu noteikumu, likumus un citus normatīvos aktus, nevienu nosacījumu vai 

saistību, kas ir spēkā pusei un rodas no jebkura līguma vai cita dokumenta, nevienu 

pirms šī līguma slēgšanas pieņemta tiesas sprieduma vai lēmuma prasību, kas ir 

saistoša pusei.  

6.3. “Parakstot Līgumu, Puses vienojas, ka Līgumā noteiktās tiesības un pienākumi ir 

personiski un cieši saistīti ar Pusēm, un to cesija vai cita nodošana vai subordinēšana 

nav pieļaujama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.” 



6.4. Ja kādai no pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, pušu amatpersonu paraksta 

tiesības, īpašnieki, vadītāji, kontaktpersonas, vai kādi līgumā minētie pušu rekvizīti, 

telefona, faksa numuri, e-pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski 

paziņo par to otrai pusei. Ja puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka 

otra puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju 

par otru pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz līgumā un tā 

pielikumos minētajiem pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem. 

6.5. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma 

pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no pusēm tiek reorganizēta, līgums 

paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši pušu tiesību pārņēmējām. 

6.6. Pircējs vienpusēji izbeidz Līgumu ar Pārdevēju nemaksājot Pārdevējam 

līgumsodu, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 

tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.
1
 pantam). 

6.7. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma termiņa beigām 

vai līdz pilnīgai līguma 2.1.punktā norādītas summas izlietošanai vai līdz līguma 

pirmstermiņa laušanai šajā līgumā noteiktajā kārtībā. 

6.8. Līguma noteikumu grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstiski, parakstot 

divpusēju vienošanos kā neatņemamu līguma sastāvdaļu. 

6.9. Par līguma izpildi atbildīgā amatpersona no Pircēja puses ir ______________, 

tālr. __________, fakss _______, e-pasts __________. Šī persona ir tiesīga veikt 

izmaiņas, kas saistītas ar mēneša limitiem par pirkumiem Pārdevēja DUS, informēt 

par izmaiņām personu sarakstos, kuras iegādājas degvielu u.tml. Pircēja pienākums ir 

informēt par izmaiņām, kas saistītas ar atbildīgās personas maiņu 3 (trīs) darba dienu 

laikā. 

6.10. No Pārdevēja puses kontaktpersona saistībā ar Līguma izpildi 

________________, tālr. ________, fakss __________, e-pasts __________. 

6.9. Līgums sastādīts uz  ___ lapām un parakstīts divos eksemplāros, katrai pusei 

viens līguma eksemplārs, un tiem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

 

7. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pircējs 

Adrese 

Reģ. Nr.  

Banka:  

Bankas kods  

Konta Nr.  

_______________________________ 

 

 

Pārdevējs 

Adrese 

Reģ. Nr.  

Banka:  

Bankas kods  

Konta Nr.  

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 
 



 


