
  

 1 

                                                                                                                                                                   

APSTIPRINĀTS 

_____________ I.Guļāne 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  

protokols Nr. 2 

2014.gada 16.oktobrī 

                                                     

 

 

 
 

VIŠĶU  SOCIĀLĀS  APRŪPES CENTRS 

 

ATKLĀTA KONKURSA 

“Dīzeļdegvielas piegāde Višķu  SAC vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas numurs – Višķu SAC 2014/2 

 

NOLIKUMS 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugavpils novada Višķu pagastā 

2014 

 

 

 



  

 2 

 

Saturs 

 
 

 

 

 

 

1. Vispārīgā informācija .......................................................................................................... 3 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu ............................................................................. 5 

3. Pretendentu atlases prasības ............................................................................................... 6 

4. Iesniedzamie dokumenti ...................................................................................................... 6 

5. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji, lēmuma pieņemšana..................................7 

6. Pretendenta tiesības un pienākumi .................................................................................... 8 

7. Pielikumi ............................................................................................................................... 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 3 

 

1. Vispārīgā informācija 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  

ID Nr.  - Višķu SAC 2014/2 

 

1.2. Pasūtītājs 

 

  Višķu sociālās aprūpes centrs  

 

1.2.1.    Pasūtītāja rekvizīti: 

 

Višķu sociālās aprūpes centrs 

„Rūpes”, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481 

Reģistrācijas numurs: 90000048330 

 

1.2.2.  Pasūtītāja kontaktpersonas, kas ir tiesīgas iepirkuma procedūras gaitā sniegt 

organizatorisku informāciju par procedūru: 

Janīna Mozule – Višku sociālās aprūpes centra  galvenā grāmatvede, tālruņa numurs 

65440902, e-pasta adrese: janina.mozule@viski.lv . 

 

1.3. Iepirkuma priekšmets un apjoms 

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Višķu sociālās aprūpes centra apkurei un dīzeļdegvielas 

iegāde degvielas uzpildes stacijās, to darba laikos Latvijā, kurās var izmantot bezskaidras 

naudas pēcmaksas norēķinu kārtību ar degvielas uzpildes kartēm atbilstoši šī nolikuma 

tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Tehniskā specifikācija) (Nolikuma 2.pielikums) 

noteiktajām prasībām, atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un finanšu iespējām. Līguma 

darbības laikā Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu plānoto, tehniskajā specifikācijā 

norādīto preču apjomu.   

 

1.4. Iepirkuma metode  

Iepirkuma metode ir atklāts Konkurss (turpmāk tekstā – Konkurss), kas tiek organizēts 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā  – likums), kā arī ņemot vērā šajā 

nolikumā noteikto kārtību. 

 

1.5.  Konkursa Nolikums 

1.5.1. Visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. Nolikumu,  ir pieejama Daugavpils novada 

domes mājas lapā: www.dnd.lv., sadaļā Iepirkumi sākot ar dienu, kad paziņojums par 

Konkursu ir publicēts IUB mājas lapā.  

1.5.2. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem pretendentiem Konkursa ietvaros 

notiek Likumā noteiktajā kārtībā, latviešu valodā uz Nolikuma 1.2.2. punktā norādīto e-

pasta adresi. Saziņas dokumentā jāietver Konkursa nosaukums un iepirkuma identifikācijas 

numurs. 

 

1.5.3. Nolikumu Pretendents var saņemt arī Pasūtītāja telpās, iepriekš telefoniski piesakoties pie 

Nolikuma 1.2.2. apakšpunktā norādītās kontaktpersonas. 

 

1.5.4. Ja Konkursa nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru 

regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu 

nosacījumus. 

 

mailto:janina.mozule@viski.lv
http://www.dnd.lv/
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1.6.      Piedāvājumu noformēšana, iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 

1.6.1. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām 

nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, izņemot vispār pieejamo informāciju saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likumu. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju jābūt 

marķētām ar atzīmi “Komercnoslēpums” vai “Konfidenciāli”. 

 

1.6.2. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē uz kuras norādīts: 

 pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese; 

 pretendenta nosaukums un juridiskā adrese; 

 atzīme „Dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC vajadzībām” identifikācijas numurs 

Višķu SAC 2014/2. Neatvērt līdz 2014.gada 3.decembra plkst.12
00

. 

1.6.3. Piedāvājums, kurš ir ievietots 1.6.2.apakšpunktā norādītajā aploksnē, sastāv no trīs daļām: 

1.6.3.1.  pieteikums dalībai atklātā konkursā, ieskaitot pretendenta apliecinājumu, ka uz to 

neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39
1
. panta pirmajā daļa un 39

2
. panta pirmajā daļā 

ietvertie izslēgšanas nosacījumi, atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam un citi Pretendenta 

atlases dokumenti;  

1.6.3.2.   atbilstoši pasūtītāja noteiktajai formai aizpildīta Tehniskā specifikācija un Tehniskā 

piedāvājuma veidlapa (2.pielikums); 

1.6.3.3. atbilstoši pasūtītāja noteiktajai formai aizpildīta Finanšu piedāvājuma veidlapa 

(3.pielikums). 

1.6.4. Pieteikums un Pretendenta atlases dokumenti, ja pretendents tos iesniedz papīra formātā, ir 

jācaurauklo (piedāvājumam papīra formā pievienotais informatīvais materiāls (bukleti, 

attēli u.tml.) nav jācaurauklo). 

1.6.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem 

dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem. 

1.6.6. Dokumenti un dokumentu kopijas jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 

prasībām un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.  

1.6.7. Visas piedāvātās cenas norāda euro ( EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  

1.6.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā ietvertos nosacījumus, 

atbilstoši Publiskā iepirkumu likumā noteiktajam. 

1.6.9. Piedāvājums sagatavojams latviešu valodā, dokumentiem, kas ir svešvalodā, pievienojams 

tulkojums latviešu valodā. 

 

1.7. Cita informācija 

1.7.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās Publisko iepirkumu likumā noteiktajā 

kārtībā. 

1.7.2. Komisija pēc iespējamā pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski sniedz papildu 

informāciju par iepirkuma nolikumu un iepirkuma priekšmetu ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas 

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja pieprasījums iesniegts laikus un kārtībā, 

kāda noteikta Nolikuma 1.5.2. punktā. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un 

Komisijas atbildes uz tiem tiek publicētas Daugavpils novada domes mājas lapā – 

www.dnd.lv sadaļā Iepirkumi. 

1.7.3. Visi iesniegtie piedāvājumi līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākumam tiek glabāti 

aizlīmētās aploksnēs. Priekšlaicīga aplokšņu atvēršana nav pieļaujama. 

1.7.4. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt savu 

piedāvājumu, iesniedzot iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu. Paziņojumu iesniedz 

slēgtā aploksnē, uz kuras norāda 1.6.2. punkta minētos rekvizītus, kā arī sniedz skaidru 

atzīmi par saturu – „GROZĪJUMI” vai „ ATSAUKUMS”. 

1.7.5. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 

http://www.dnd.lv/
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1.7.6. Komisija pārbauda nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī tiesīga 

lūgt, lai Pretendents papildina vai precizē dokumentus, kas iesniegti komisijai. 

 

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

 

1.8.1. Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2014.gada 3.decembra plkst.12
00  

Višķu sociālās 

aprūpes centrā, „Rūpes”, Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-

5481, vai nosūtot pa pastu.  

1.8.2. Piedāvājumi: 

1.8.2.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.8.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek 

pieņemti; 

1.8.2.2. kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.8.1. apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek 

nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.8.3.  Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti Višķu sociālās aprūpes centra telpās,  2014.gada 

3.decembrī plkst.12
00 

pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.8.4.    Piedāvājumi tiks atvērti atklātā sanāksmē Višķu SAC  telpās. Komisija ir tiesīga atvērt 

iesniegtos piedāvājumus, ja sanāksmē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu. 

 

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs un saistošs pretendentam līdz iepirkuma 

līguma noslēgšanai - vismaz 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no 1.8.3. punktā noteiktās 

piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 6.2.6. punktā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs rakstiski var pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents 

piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 2 (divu) 

darba dienu laikā. 

 

 

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
 

2.1.  Iepirkuma līguma priekšmets ir Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC apkurei un 

dīzeļdegvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās, to darbalaikos Latvijā, kurās var izmantot 

bezskaidras naudas pēcmaksas norēķinu kārtību ar degvielas uzpildes kartēm  saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (2. pielikums). 

2.2.       CPV kods: 09000000-3 

2.3. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām Nolikuma 2.5. apakšpunktā iepirkuma 

priekšmeta daļām vai vienu daļu.  

2.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.  

2.5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai 

(nolikuma 2.pielikums). Iepirkuma priekšmeta daļas un maksimālie piegādes apjomi: 

             Daļa Nr.1  - Marķētā dīzeļdegviela – 55665 litri 

              Daļa Nr.2 -  Dīzeļdegviela degvielas uzpildes stacijās – 3500 litri 

2.6. Līgumsaistības: Par dīzeļdegvielas piegādi Višķu SAC tiks noslēgts iepirkuma līgums  uz 12 

mēnešiem, skaitot no dienas,  kad  noslēgts līgums. 

2.7.    Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, ja tam ir objektīvs iemesls (nepietiekams 

finansējums u.c.). Pasūtītājs var mainīt piegādājamo marķētās dīzeļdegvielas un 

dīzeļdegvielas daudzumu atbilstoši vajadzībām un finanšu iespējām. 
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3. Pretendentu atlases prasības 
 

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā 

Uz Pretendentu neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 39
1
.panta pirmajā daļā 

noteiktajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem, kas atzīstams par pamatu Pretendenta 

izslēgšanai no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 

3.2. Pretendents ne agrāk kā pēdējo 36 mēnešu laikā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam) 

ir veicis vismaz vienu dīzeļdegvielas piegādi, kas ietilpst tajā iepirkuma priekšmeta daļā, 

kurā tas iesniedz piedāvājumu (lai izpildītu kvalifikācijas prasību iepirkuma priekšmeta 

daļai). 

3.3.  Pretendentam ir spēkā esoša atļauja (licence vai sertifikāts) akcīzes preču noliktavas 

turētāja darbībai un/vai tiesības veikt degvielas mazumtirdzniecību vismaz līdz 2015.gada 

31.decembrim. Ja licenču  vai sertifikātu derīguma termiņš nav līdz 31.12.2015, 

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka sertifikāts vai licence tiks pagarināta un tā būs 

spēkā līdz līguma darbības laika beigām. 

3.4.    Pretendenta piegādātajai dīzeļdegvielai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo nacionālo 

standartu,  Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas standartu un citu 

starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā arī citu normatīvo 

dokumentu prasībām.  

3.5.       Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3. punktā norādītajām pretendentu prasībām, netiek  

izskatīti un turpmākajā Konkursa  procedūrā nepiedalās. 

3.6.        Pretendenta apliecinājums, ka marķētās dīzeļdegvielas cena netiks mainīta visā līguma        

darbības laikā. 

 

 

4. Iesniedzamie dokumenti 
 

4.1. Pretendentu atlases dokumenti 

4.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā esošo 

veidlapu, ieskaitot pretendenta apliecinājumu, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu 

likuma 39
1
. panta pirmajā daļā un 39

2
.panta pirmajā daļā ietvertie izslēgšanas nosacījumi. 

Pieteikumu paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona, pievienojot 

pilnvarojuma oriģinālu. Pieteikumā norāda Pretendenta nosaukumu, rekvizītus un 

paraksttiesīgo personu.  

4.1.2. Izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu dīzeļdegvielas piegādēs norādot kopējo 

apgrozījumu ne vairāk kā par 36 iepriekšējiem mēnešiem līdz piedāvājumu iesniegšanas 

termiņam. Izziņu paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. 

4.1.3. Dokumenti (atsauksmes no pasūtītājiem un piegādi apliecinoši dokumenti, piemēram, 

preču pavadzīmes, rēķina kopija) par veiktajām dīzeļdegvielas piegādēm. 

Pretendents iesniedz tik daudz dokumentus (atsauksmes un piegādi apliecinošus 

dokumentus), cik iepirkuma priekšmeta daļās tiek iesniegts piedāvājums; izņēmuma 

gadījumā, ja pretendents ir veicis dīzeļdegvielas piegādi, kas aptver vairākas iepirkuma 

priekšmeta daļas, vienam pircējam, pretendents par šādu veiktu piegādi ir tiesīgs iesniegt 

vienu dokumentu (atsauksmi un piegādi apliecinošu dokumentu), tādējādi apliecinot savu 

kvalifikāciju vairākām daļām. 

Atsauksmi paraksta pasūtītāju pārstāvēt tiesīgā persona; atsauksmē norāda pasūtītāja 

kontaktinformāciju. 

4.1.4. Licence vai sertifikāts degvielas piegādei, pārdošanai. Oficiāla kvalitātes kontroles 

institūcijas vai citas kompetentas iestādes sertifikāta kopija, kas apliecina preces atbilstību 

standartiem. 
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4.2.  Tehniskais piedāvājums 
4.2.1. Pretendents  iesniedz tehnisko piedāvājumu tikai par tām iepirkuma daļām, par kurām 

iesniedz piedāvājumu un atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam „Tehniskā specifikācija un 

tehniskā piedāvājuma veidlapa”, apliecina piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā 

specifikācijā (2. pielikums) noteiktajām prasībām. 

4.2.2. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visām Nolikuma 2.5. apakšpunkta iepirkuma 

priekšmeta daļām vai arī par atsevišķu iepirkuma daļu. 

4.2.3. Tehniskajam piedāvājumam var tikt pievienoti informatīva satura preces apraksti latviešu 

valodā. Iesniedzot šajā punktā minētos aprakstus, tie nav jācauršauj. 

4.2.4. Pretendents iesniedz Tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) preču daļām vai daļai 

noteiktos dokumentus (sertifikātus, atļaujas u.c.), kas pierāda atbilstību tehniskās 

specifikācijas prasībām. 

4.2.5.      Pretendents ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Ja iepirkuma komisija, pārbaudot 

Tehniskajā piedāvājumā sniegto informāciju, noskaidro, ka tā neatbilst Tehniskaja 

specifikācijā minētajām prasībām, pretendents no līdzdalības konkursā var tikt izslēgts. 

 

4.3. Finanšu piedāvājums 
4.3.1. Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai 

(3.pielikums). 

4.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda vienas pārdošanas vienības (litra) maksimālo cenu eiro un  

centos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata, par kādu tiks piegādāta marķētā 

dīzeļdegviela visa līguma darbības laikā.  

4.3.3.     Dīzeļdegvielas cena nosakāma kā vidējā mazumtirdzniecības cena konkrētā DUS (fiksēta 

plkst. 9.00 mazumtirdzniecības cena atklātā konkursa paziņojuma publicēšanas dienā 

Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā par vienu litru degvielas tuvākajā Višķu SAC 

pretendenta DUS) 

4.3.4.   Dīzeļdegvielas realizācijas cenu degvielas uzpildes stacijās līguma darbības laikā veido, 

ņemot vērā realizācijas cenas svārstības pasaules naftas tirgus ietekmē, piemērojamo 

nodokļu svārstības u.c., atņemot pretendenta noteikto atlaidi. Cenā ietver preču piegādes 

izmaksas, visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā arī 

ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas. Jāpiedāvā pastāvīga atlaide par katru 

dīzeļdegvielas litru latos (visā līguma izpildes termiņā atlaide ir nemainīga). 

 

5. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji, lēmuma pieņemšana 
 

5.1. Komisija atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda 

piedāvājuma atbilstību atklāta konkursa nolikumā un tehniskajās specifikācijās 

noteiktajām prasībām (t.sk. noformējuma prasībām, kas var ietekmēt piedāvājuma būtību 

vai tā tiesiski saistošo raksturu pretendentam) un izvēlas piedāvājumu vai piedāvājumus 

saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju. 

5.2. Komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību 1.6. 

punktā noteiktajām noformējuma prasībām.  

5.3. Komisija vērtē pretendentu atlases dokumentus saskaņā ar 3.1.- 3.6. punktu, lai 

pārliecinātos, vai Pretendents atbilst noteiktajām pretendentu atlases un minimālajām 

kvalifikācijas prasībām.  

5.4.        Ja Pretendents neatbilst kādai no pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija noraida 

Pretendentu un tā piedāvājumu tālāk neizskata. 

5.5. Komisija pārbauda pretendentu iesniegto tehnisko piedāvājumu atbilstību šī nolikuma 4.2. 

punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai. Ja tehnisko piedāvājumu atbilstības 

izvērtēšanas gaitā rodas objektīva nepieciešamība, komisija ir tiesīga pieprasīt 
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pretendentam 3 darba dienu laikā iesniegt nepieciešamo papildu informāciju par piedāvāto 

preci.  

5.6.    Ja Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, 

iepirkuma komisija attiecīgo pretendentu noraida un tā piedāvājumu tālāk neizskata. 

5.7.       Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma 

komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma 

summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot 

finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus. 

5.8.     Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, 

iepirkuma komisija, pirms šī piedāvājuma noraidīšanas, rakstveidā pieprasa Pretendentam 

detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, tai skaitā cenas 

veidošanās mehānismu. 

5.9.  Ja, izvērtējot Pretendenta sniegto paskaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka  

Pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj 

noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to 

neizskata. 

5.10. Komisija līguma slēgšanai izvēlas katrā iepirkuma priekšmeta daļā pretendentus, kuri 

atbilst atlases prasībām un kuri iesnieguši tehniskajām specifikācijām atbilstošus tehniskos 

piedāvājumus.  

5.11.  Pirms lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija  

pārbauda vai uz pretendentu  neattiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39
1
.panta 

minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, iepirkuma komisija to veic Publisko iepirkumu 

likuma 39.
1
pantā noteiktajā kārtībā. 

5.12. Iepirkuma komisija piešķirs līguma slēgšanas tiesības Pretendentam, kurš atbildīs visām 

iepirkuma Nolikumā izvirzītajām prasībām, un būs iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko 

cenu EUR bez PVN kādā no iepirkuma daļām. 

 

 
 

6. Pretendenta tiesības un pienākumi 
 

6.1.  Pretendenta tiesības 
6.1.1. Iesniegt piedāvājumu. 

6.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka pasūtītājs saņēmis piedāvājumu.  

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

6.2.  Pretendenta pienākumi 
6.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām. 

6.2.2. Sniegt patiesu informāciju. 

6.2.3. Savlaicīgi sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājumu vērtēšanai. 

6.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma un tajā iekļauto dokumentu sagatavošanu 

un iesniegšanu. 

6.2.5. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

6.2.6.  Pretendentam, kas izvēlēts līguma slēgšanai, ir pienākums trīs darbdienu laikā no attiecīga 

Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas, parakstīt līgumu.  

 



  

 9 

 Pielikumi 
 

   

1. pielikums – „Pieteikuma veidlapa dalībai konkursā”; 

2. pielikums – „Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma veidlapa”; 

3. pielikums – „Finanšu piedāvājuma veidlapa”; 

4. pielikums – „Līguma projekts” (marķētā dīzeļdegviela); 

5. pielikums – „Līguma projekts” (dīzeļdegviela DUS) 
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1.pielikums 

Konkursa id.Nr. Višķu SAC 2014/2  

PIETEIKUMA VEIDLAPA  

Atklātam konkursam  

“Dīzeļdegvielas piegāde Višķu  SAC vajadzībām” 

Iepirkuma identifikācijas numurs – Višķu SAC 2014/2 

 

2014. gada  

 

Pretendents: 

 

Adrese:  

Reģ. Nr.:  

Banka, bankas kods:  

Bankas konta Nr.:  

Kontaktpersona:  

Tālruņa Nr.  

Faksa Nr.:  

e-pasts:  

 

Kontaktpersona:          __________________________________________________ 

                         (pārstāvja/pilnvarotās personas amats un vārds un uzvārds, pilnvarojuma pamats) 

Ar šo Pretendents, tā (amatpersonas amats, vārds, uzvārds), personā, kurš(-a) darbojas pamatojoties 

uz (statūtiem/pilnvaras): 

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC 

 vajadzībām” (id. Nr. Višķu SAC 2014/ 2 ). 

2. apņemas ievērot nolikuma prasības; 

3. apliecina, ka: 

3.1. ne uz pretendentu, ne uz personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, nav attiecināmi Publisko 

iepirkumu likuma 39
1
.panta pirmajā daļā un 39.

2
panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas 

nosacījumi; 

3.2. visa pieteikumā un atlases dokumentos Pretendenta sniegtā informācija ir patiesa; 

3.3. kurināmās dīzeļdegvielas cena netiks mainīta visā līguma darbības laikā. 

3.4. Pretendentam ir pieredze kurināmās dīzeļdegvielas un dīzeļdegvielas transportam 

piegāžu veikšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā: 

 

Nr.p.k. Klients 
Klienta kontaktpersona un 

kontakttālrunis 

Piegādes sniegšanas 

laiks 
Piegādes apjoms 
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4. Piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un apņemas slēgt līgumu un 

izpildīt visus līguma nosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu. 

5. Apņemas veikt piegādi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu, ja 

Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu. 

 

Datums: ____________ 

 

 

 

 

 

 

(pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas 

amata nosaukums un/vai statuss) 

 (vārds, uzvārds)  (paraksts) 

                                                              z.v. 
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2. Pielikums 

Konkursa id. Nr.Višķu SAC 2014/2 

 

 

Tehniskā specifikācija un tehniskā piedāvājuma veidlapa  
 
 

Daļa Nr.1  Marķētā dīzeļdegviela 
 

 

 

Piegādājamās 

preces 

nosaukums 

Tehniskais 

apraksts 

Paredzamais 

apjoms litros 

līguma 

darbības 

laikā 

Piegādes  

biežums 

Prasības 

apmaksai 

Tehniskais 

piedāvājums 

(aizpilda 

pretendents) 

Marķētā 

dīzeļdegviela 

Jāatbilst spēkā 

esošiem Latvijas 

valsts 

standartiem. 

Kurināmās 

dīzeļdegvielas 

kods atbilstoši ES 

kombinētajai 

nomenklatūrai ir 

2710194xxx 

55665 Pēc 

pasūtījuma 

Bezskaidras 

naudas 

norēķins 30 

dienu laikā pēc 

piegādes 

 

 

Marķētajai dīzeļdegvielai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos marķētās 

dīzeļdegvielas normatīvos un standartos noteiktās kvalitātes prasībām, ieskaitot 

atbilstību vides kvalitātes prasībām. 

 

Marķētās dīzeļdegvielas kvalitātes nodrošināšanai kā garantija tiek izvirzīta prasība: 

nekvalitatīvas degvielas iegādes gadījumā, kā rezultātā Pasūtītājam ir radušies 

izdevumi, kas apstiprināts ar atbilstošu ekspertīzes atzinumu, piegādātājs atlīdzina 

Pasūtītājam zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

Mainoties Latvijas Republikā pastāvošajiem normatīviem vai standartiem attiecībā uz 

marķētās dīzeļdegvielas kvalitāti, piegādātajai marķētajai dīzeļdegvielai jāatbilst 

jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no marķētās dīzeļdegvielas nosaukuma iespējamās 

maiņas. 

 

 

Datums:                                                                                                          Paraksts: 

 

 

                                                                                                                     Vārds, uzvārds: 

 

                                                                                                                     Amats: 

 

Paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona  

 

 

 

 

 

Daļa Nr.2  Dīzeļdegviela degvielas uzpildes stacijās 
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Piegādājamās preces 

nosaukums 

Prasības Paredzamais apjoms 

litros līguma 

darbības laikā 

Piedāvājums 

(aizpilda 

pretendents) 
Dīzeļdegviela Piedāvātās degvielas 

kvalitātei jāatbilst LR 

Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 332 

„Noteikumi par benzīna 

un dīzeļdegvielas 

atbilstības novērtēšanu” 

un citām spēkā esošo 

normatīvo aktu 

prasībām un 

noteiktajiem 

standartiem. 

Dīzeļdegvielai ziemas  

sezonā  jāatbilst 

aukstumnoturībai  

vismaz līdz -30 ºC 

temperatūrai. 

3500  

 Iespēja saņemt 

pakalpojumu katru 

dienu 24 stundas  

  

 Pēcapmaksa 30 

kalendāro dienu laikā 

pēc rēķina saņemšanas 

  

 Iespēja norēķināties ar 

kredītkarti 
  

 Degvielas uzpildes 

stacijām jābūt 

izvietotām Višķi – 

Daugavpils virzienā  

 Norādīt DUS adreses 

 
Datums:                                                                                                          Paraksts: 

 

 

                                                                                                                     Vārds, uzvārds: 

 

                                                                                                                     Amats: 

 

Paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums 
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Konkursa id.Nr. Višķu SAC 2014/2  

 

Finanšu piedāvājuma veidlapa. 

(aizpilda to rindu, kur piedalās)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datums:                                                                                                          Paraksts: 

 

 

                                                                                                                     Vārds, uzvārds: 

 

                                                                                                                     Amats: 

 

Paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degvielas veids Paredzamais 

apjoms litros 

līguma 

darbības 

laikā 

1 litra cena 

bez PVN 

 EUR 

Atlaide 

bez PVN 

par 1 litru  

EUR (trīs 

cipari aiz 

komata) 

Summa 

par 

paredzamo 

apjomu ar 

atlaidi bez 

PVN  

EUR 

Marķētā 

dīzeļdegviela 

55665    

Dīzeļdegviela 3500    

   Kopā:  

   PVN:  

   Kopā ar 

PVN: 
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4. Pielikums  

Konkursa id Višķu SAC Nr.2014/2  

 

PROJEKTS 

 

PIEGĀDES LĪGUMS  Nr. ______ 

„Marķētās dīzeļdegvielas piegāde” 

(konkursa id Nr.Višķu SAC2014/2) 

                                                                                                                                   

Višķu pagasts, Daugavpils novads                                                           201__.gada______________ 

 

       Višķu sociālās aprūpes centrs, Reģ. Nr. 90000048330, adrese: „Rūpes”, Višķu tehnikums, 

Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, tā direktores (vārds, uzvārds)  personā, turpmāk šā 

Līguma tekstā saukts Pircējs, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā 

sauktu Līgums, ar sekojošiem nosacījumiem: no vienas puses, un ______________________, 

reģistrācijas Nr. _____________________ tās valdes locekļa ____________________ personā, 

kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses, abi 

kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz  Višķu 

sociālās aprūpes centra rīkotās iepirkuma procedūras   „Dīzeļdegvielas piegāde Višķu SAC”, 

Identifikācijas Nr. Višķu SAC 2014/2, turpmāk šā līguma tekstā saukts – iepirkums, rezultātiem un 

_________________________ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam degvielu: marķēto dīzeļdegvielu (turpmāk tekstā Prece), 

bet Pircējs apņemas par to samaksāt saskaņā ar šī līguma  nosacījumiem. 

1.2. Preci  Pircējs saņem pret Pārdevēja izsniegto preču pavadzīmi. 

1.3. Degvielas cena tiek noteikta saskaņā ar Pārdevēja iekšējiem uzņēmuma augstākās vadības   

       rīkojumiem un Pārdevējs garantē cenas nemainīgumu, kā arī pastāvīgu atlaidi uz degvielu 

_____ EUR  par katru litru no mazumtirdzniecības cenas līguma darbības laikā. Degvielas 

produktu cena (ar atlaidi) uz Līguma noslēgšanas brīdi ir sekojoša:  marķētā dīzeļdegviela – 

_____ EUR/l. 

1.4.Kopējais maksimālais  marķētās dīzeļdegvielas daudzums, ko Pārdevējs apņemas piegādāt   

Pircējam ir 55665 litri. Pircējam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, ja tam ir objektīvs 

iemesls. Pircējs var mainīt piegādājamo marķētās dīzeļdegvielas daudzumu atkarībā no 

vajadzībām un finanšu iespējām. 

1.5.  Nepieciešamo marķētās dīzeļdegvielas daudzumu Pircējs pasūta pa daļām telefoniski. 

1.6. Pārdevējs apņemas piegādāt  Pircējam marķēto dīzeļdegvielu, atbilstoši katrā pasūtījumā        

norādītajam daudzumam 3 (triju) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, izmantojot savu 

darbaspēku un transportu. 

1.7. Par marķētās dīzeļdegvielas partijas piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pārdevējs nodod  

Pircējam marķēto dīzeļdegvielu, un  Pircēja un Pārdevēja pilnvarotās personas paraksta preču 

pavadzīmi. 

 

2. DEGVIELAS KVALITĀTE 
2.1. Degvielai, kas tiek pārdota saskaņā ar šā līguma noteikumiem, jāatbilst atbilstības sertifikātam 

un rūpnīcas – izgatavotāja izsniegtajam kvalitātes sertifikātam atbilstoši LR normatīvo aktu 
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prasībām. 

2.2. Pircēja pretenziju par degvielas kvalitāti izteikšanas gadījumā Pircējs kopā ar Pārdevēja  

       pārstāvi, attiecīgās degvielas uzpildes stacijas, kur tika iegādāta degviela, pārvaldnieku 48  

       stundu laikā no degvielas iegādes brīža noņem konkrētās degvielas paraugu, kurš tiek  

       noplombēts un apzīmogots ar parakstu  un aktu, kurā arī norāda laboratoriju, kura veiks  

       degvielas kvalitātes analīzi. 

2.3. Negatīvu degvielas kvalitātes analīzes rezultātu gadījumā, Pārdevējs atlīdzina Pircējam  

       laboratorijas analīzes izdevumus un atlīdzina ar sliktas kvalitātes degvielas lietošanu   

       saistītos zaudējumus. 

2.4. Piegādātās marķētās dīzeļdegvielas kvalitāte tiek apliecināta ar Ministru kabineta pilnvarotās        

       kompetentās sertifikācijas institūcijas izsniegtu un Pārdevēja atbildīgās personas rakstveidā  

       apstiprinātu  marķētās dīzeļdegvielas kvalitātes sertifikāta  kopiju.  

2.5. Ja Pārdevējs piegādā nekvalitatīvu un/ vai noteiktajiem parametriem neatbilstošu marķēto 

dīzeļdegvielu, vai arī preču pavadzīmē norādītajam, vai pasūtītajam  apjomam neatbilstošu 

marķētās  dīzeļdegvielas daudzumu, tiek sastādīts akts, kurā Pircēja pilnvarotā persona norāda 

atklātos trūkumus. Aktu sastāda divos eksemplāros un to paraksta  Pircēja un Pārdevēja 

pilnvarotās personas. Pārdevējam uz sava rēķina jānodrošina visu šajā aktā uzskaitīto trūkumu 

un nepilnību novēršana 3 (triju) dienu laikā. 

2.6. Preču pavadzīmes parakstīšana ir iespējama tikai pēc šajā Līgumā 2.5. punktā minētajā aktā 

norādīto trūkumu un nepilnību pilnīgas novēršanas.             

 

 

3. ATBILDĪBA 

3.1. Pārdevējs apņemas brīdināt Pircēju par pamatotām degvielas cenas izmaiņām vismaz 15  

       dienas iepriekš. 

3.2. Puses neatbild par saistību nesavlaicīgu izpildi nepārvaramas varas dēļ.Tas ir tādu  

       apstākļu dēļ, kurus Puses nevarēja paredzēt un kuru neievēršana nebija no tām atkarīga. Lai  

       atbrīvotos no atbildības, par šādiem apstākļiem ir pēc iespējas ātrāk jāinformē otru Pusi. 

3.3. Pārdevējs nodrošina un ir atbildīgs par piegādātās marķētās dīzeļdegvielas atbilstību šajā  

Līgumā norādītajiem parametriem, kā arī par Preces  piegādi šajā Līgumā   noteiktajā kārtībā, 

apjomā un termiņos. 

3.4. Par šī Līguma 1.4. punktā un 1.5. punktā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi,                

vai arī nepienācīgu izpildi Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 1% (viena procenta)               

apmērā no konkrētai reizei pasūtītās marķētās dīzeļdegvielas daudzuma apmaksai paredzētās 

summas. 

3.5. Ja trūkumi vai nepilnības nav novērstas Līguma 2.5. punktā norādītajā termiņā, Pārdevējam tiek 

aprēķināts līgumsods 0.1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no konkrētajai reizei pasūtītās 

marķētās dīzeļdegvielas daudzuma apmaksai paredzētas summas par katru trūkumu  vai 

nepilnību novēršanas dienu, līdz saistību pienācīgas izpildes dienai. 

3.6. Par preču pavadzīmē noteiktā apmaksas termiņa neievērošanu Pircējam ir pienākums maksāt 

Pardevējam līgumsodu par maksājumu kavējumu 1% (viena procenta) apmērā no neapmaksātās 

vai daļēji apmaksātās preču pavadzīmes kopsummas par katru nokavēto dienu. 

3.7.Aprēķinātās līgumsoda summas Pircējs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par marķēto dīzeļdegvielu. 

3.8. Puses savstarpēji ir atbildīgas par katrai Pusei nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tā nodarbināto personu, kā arī šā Līguma izpildē iesaistīto trešo 

personu, darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

3.9. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 
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4. DEGVIELAS PASŪTĪŠANA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Nepieciešamo Preces daudzumu un saņemšanas datumu Pircējs pasūta izmantojot Pārdevēja 

pilnvarotās personas ________________________ telefonus: 

_____________________ vai faksu:_____________________ 

4.2. Pircējs apņemas veikt samaksu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos. 

4.3. Preces cena ir noteikta Līgumā un tā nav maināma Līguma darbības laikā. Pārdevējs  garantē 

un nodrošina Preces piegādi par Līgumā norādītajām cenām. 

4.4. Preces cenu sastāda maksa par preci, tās iekraušanu, transportēšanu un izkraušanu šā Līguma 

norādītajā vietā, atbilstoši Līgumā noteiktajai cenai, kurā iekļautas visas ar Preces piegādi 

saistītās izmaksas un visi attiecināmie nodokļi un nodevas. Nekādi papildu maksājumi 

Pārdevējam netiek maksāti. 

4.5. Pircējs maksā Pārdevējam par Preci, kas piegādāta atbilstoši  šā Līguma nosacījumiem, saskaņā 

ar Pārdevēja sastādīto un Pircēja pilnvarotās atbildīgās personas preču pavadzīmi. 

4.6. Aprēķinot maksu par piegādāto Preci, Pārdevēja pienākums ir stingri ievērot tās cenas un 

tarifus, kas bija norādīti finanšu piedāvājumā ( 4. pielikums). Pēc pircēja pieprasījuma, 

Pārdevēja pienākums ir iesniegt Pircējam sīku iesniegtās  pavadzīmes pamatojumu. 

4.7. Pircējs apmaksā Pārdevēja iesniegto pavadzīmi par Preces  piegādi  30 (trīsdesmit)  dienu laikā 

no pavadzīmes saņemšanas dienas. Apmaksa tiek veikta eiro (EUR) ar pārskaitījumu uz 

Pārdevēja norādīto bankas norēķinu kontu. 

4.8. Citi maksājumi no Pircēja Pārdevējam  nepienākas. 

 

 

 

5. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

5.1. Šis Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir noslēgts līdz 2015.gada 31.decembrim  vai 

līdz jauna Līguma noslēgšanas brīdim ar uzvarētāju, kurš tiks izraudzīts jaunas iepirkuma 

procedūras rezultātā. 

5.2. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pārdevēja, otrs – 

pie Pircēja. Abiem Līgumiem ir vienāds juridisks spēks. 

5.3. Puses izprot Līguma noteikumus, pusēm nav iebildumu pret Līguma noteikumiem un puses  

       to apstiprina ar saviem parakstiem. 

5.4. Puses apņemas saglabāt konfendencionalitāti attiecībā uz savstarpējo saistību saturu un to  

       izpildes komerciālajiem noteikumiem. 

5.5.Visi līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un stājas spēkā, kad tos    

parakstījušas abas puses. 

5.6.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tam par iemeslu ir 

bijusi nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses iepriekš nevarēja paredzēt un novērst. 

5.7. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), valdības 

izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no pusēm pilnīgi neatkarīgi 

radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst. 

5.8. Līgums var tikt grozīts, papildināts (izņemot Līgumā noteiktās cenas) vai lauzts rakstiski   

noformējot un abām Pusēm parakstot attiecīgu  Līgumu. 

5.9. Jebkura no pusēm var lauzt Līgumu rakstveidā brīdinot otru Pusi 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

5.10. Līgumu var pārtraukt pirms termiņa arī citos spēkā esošajos LR normatīvajos aktos 

paredzētajos gadījumos un kārtībā. 

5.11. Līguma pārtraukšana pirms termiņa neatbrīvo Puses no pienākuma un atbildības nodrošināt šī  

Līguma noteikumu pilnīgu izpildi līdz tā laušanas dienai. 

5.12. Šis Līgums ir saistošs Pusēm, tās tiesību un saistību  pārņēmējiem. 

5.13. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, tai skaitā ja tiek mainītas Pušu pilnvarotās 

personas, tās telefons vai fakss, katra Puse apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot otrai 

Pusei par izmaiņām. 
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6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks   

       attiecīgi protokolētas.Gadījumā, ja Līdzēji 5 (piecu) dienu laikā nespēs vienoties, strīds  

       risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību  

       normu noteiktajā kārtībā tiesā. 

 

6.2. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas šī Līguma vai tās izpildes sakarā, tiek risināti abu Pušu  

savstarpējo sarunu ceļā. Ja strīda risinājums sarunu ceļā nav panākts, strīds tiek nodots 

izskatīšanai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 

 

 

 

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIRCĒJS: VIŠĶU SOCIĀLĀS 

APRŪPES CENTRS 

PĀRDEVĒJS:  

 _______________________ 

_______________________ 

Juridiskā adrese:  

Reģ. Nr.  

Tālrunis: / fakss: e-pasts:  

Banka:   

Kods:  

Konts:  

 

 

Direktore__________  

 

 

 

201_. gada  „ ___’’ . _____________ 

 

 

 

Juridiskā adrese:  

Reģ. Nr.  

Tālrunis: / fakss: e-pasts:  

Banka:   

Kods:  

Konts:  

 

 

Valdes priekšsēd.__________  

 

 

 

201_. gada  „ ___’’ . _____________ 
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5. Pielikums  

Konkursa id Višķu SAC  Nr.2014/2  

 

PROJEKTS 

 

LĪGUMS   par dīzeļdegvielas kartes lietošanu Nr. ______ 

                                                                                                                                    

Višķu pagasts, Daugavpils novads                                                           201__.gada______________ 

 
 

 

Višķu sociālās aprūpes centrs, tās direktores (vārds, uzvārds)  personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

nolikumu, turpmāk saukts KLIENTS, no vienas puses un  

_______________, tās ____________  _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar 

Statūtiem, turpmāk saukts PĀRDEVĒJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk saukti 

PUSE/PUSES, noslēdz šo Līgumu par sekojošo: 
 

1. Līguma priekšmets 
 

1.1. KLIENTS saskaņā ar šī Līguma noteikumiem saņem un izmanto PĀRDEVĒJA degvielas KARTI 

(turpmāk tekstā –KARTE) bezskaidras naudas norēķinu veikšanai par degvielas (turpmāk tekstā – 

PRECE) iegādi PĀRDEVĒJA un PĀRDEVĒJA sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijās.  
 

2. KLIENTA pienākumi un tiesības 
 

2.1. KLIENTS apņemas lietot KARTI saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem. 

2.2. KLIENTS apņemas: 

2.2.1. apmaksāt visus pirkumus un pakalpojumus, kas PĀRDEVĒJA un PĀRDEVĒJA sadarbības partneru 

degvielas uzpildes stacijās izdarīti ar KLIENTAM izsniegto KARTI; 

2.2.2. samaksāt PĀRDEVĒJAM par iepriekšējā mēnesī iegādātajām PRECĒM saskaņā ar iesniegtiem 

rēķiniem (3.2.punkts) līdz katra mēneša 30. (trīsdesmitajam) datumam. Par apmaksas datumu tiek 

uzskatīts datums, kad maksājums saņemts PĀRDEVĒJA norēķinu kontā; 

2.2.3. par jebkuru šajā Līgumā noteikto maksājumu termiņa kavējumu, KLIENTS apņemas maksāt 

PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nenomaksātās  summas 

par katru nokavēto kalendāro dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo KLIENTU no pārējo ar šo  

Līgumu uzņemto saistību izpildes. 

2.3. KLIENTS apņemas lietot KARTI atbilstoši tās mērķiem, glabāt to tā, lai trešajām personām nebūtu 

iespējams izmantot KARTI bez KLIENTA atļaujas, sargāt KARTI, jo īpaši tās magnētisko celiņu, no 

magnētiskiem laukiem (piemēram, mobilā telefona) un mehāniskiem bojājumiem. KLIENTS 

apņemas neizpaust trešajām personām KARTES PIN kodu. 

2.4. KLIENTAM ir tiesības pasūtīt un saņemt vienu vai vairākas KARTES un noteikt vienu vai vairākus 

KARTES lietotājus. 

2.5. KLIENTS ir atbildīgs par to, lai KARTES lietotājs ievērotu šo Līgumu. KLIENTS ir atbildīgs par 

KARTES lietotāja rīcību un saistībām, kas radušās izmantojot KARTI, tāpat kā pilnvardevējs atbild 

par pilnvarnieka rīcību. 

2.6. KARTE ir PĀRDEVĒJA īpašums un KLIENTAM ir pienākums atdot KARTI pēc pirmā 

pieprasījuma. 

2.7. KLIENTAM ir pienākums nekavējoties ziņot PĀRDEVĒJAM par KARTES nozaudēšanu vai 

nozagšanu pa tālruni ___________ vai jebkurā no PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijām 

_________________visu diennakti. Telefonisks paziņojums iespējami īsākā laikā obligāti 

jāapstiprina rakstveidā. KLIENTS apmaksā visus darījumus, kas veikti ar nozaudēto vai nozagto 

KARTI 24 (divdesmit četru) stundu laikā no paziņojuma par KARTES nozaudēšanu vai nozagšanu 
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saņemšanas brīža. Paziņojuma nesniegšanas vai nesavlaicīgas sniegšanas gadījumā KLIENTS sedz 

visus maksājumus, kas veikti ar tam izsniegto KARTI. 

2.8. Ja KARTES lietotājs ir pieprasījis apturēt KARTES lietotāja tiesības lietot KARTI, šī KARTE, kā 

arī visas KARTES, kas pieteiktas kā nozaudētas vai nozagtas, tiek ievietotas stopsarakstā, kā 

rezultātā tiek apturēta iespēja veikt darījumus ar šo KARTI. 

2.9. KARTES nozagšanas vai nozaudēšanas gadījumā pēc KLIENTA pieprasījuma PĀRDEVĒJS 

izgatavo jaunu KARTI. Izdevumus par KARTES izgatavošanu – ___ (___ eiro) sedz KLIENTS. 

2.10. KLIENTAM  ir pienākums nekavējoties ziņot PĀRDEVĒJAM KARTES, kas pieteikta kā nozaudēta 

vai nozagta, atrašanas gadījumā, un nodot to tuvākajā PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijā. 

2.11. KLIENTS var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot PĀRDEVĒJAM 30 dienas 

iepriekš. 

 

3. PĀRDEVĒJA pienākumi un tiesības 

 
3.1. PĀRDEVĒJA pienākums ir nodrošināt KLIENTAM kartes izsniegšanu un iespējas iegādāties 

PRECES PĀRDEVĒJA un PĀRDEVĒJA sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijās saskaņā ar 

šo Līgumu. 

3.2. PĀRDEVĒJS ne vēlāk kā līdz katra kalendārā mēneša 5 (piektajam) datumam iesniedz vai nosūta 

KLIENTAM rēķinu ar kopsavilkumu par darījumiem, kas iepriekšējā mēnesī veikti ar KLIENTAM 

izsniegto KARTI.  

3.3. PĀRDEVĒJS apņemas savlaicīgi informēt KLIENTU par būtiskām izmaiņām PĀRDEVĒJA un 

PĀRDEVĒJA sadarbības partneru darbībā, kas saistītas ar KARŠU izmantošanu. 

3.4.        PĀRDEVĒJAM ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt KLIENTA KARTES darbību un 

vienpusēji izbeigt šo Līgumu 10 (desmit) dienas iepriekš par to paziņojot KLIENTAM, ja KLIENTS 

Līgumā 2.2.2. punkta noteiktā termiņā nav norēķinājies par iepriekšējā mēnesī ar KARTI 

iegādātajām PRECĒM. 

3.5.       Par jaunajiem sadarbības partneriem, kuru degvielas uzpildes stacijās ir iespējams iegādāties PRECI 

izmantojot KARTI, PĀRDEVĒJS ziņo KLIENTAM, nosūtot tam pa pastu uz Līgumā norādīto 

adresi paziņojumu ar kārtējo rēķinu. 

 

4. PRECES cena 

 
4.1.      Visu PREČU, kuras tiek iegādātas ar KARTI, cenas pilnībā atbilst PREČU  mazumtirdzniecības 

cenām, kādas PĀRDEVĒJA un PĀRDEVĒJA sadarbības partneru degvielas uzpildes stacijā ir 

noteiktas dienā, kad KLIENTS iegādājas PRECES, izmantojot KARTI. 

4.2.      Iegādājoties PRECI ar KARTI, KLIENTS saņem atlaidi EUR ______ (_________) no 

mazumtirdzniecības cenas par katru degvielas litru. 

4.3.      Degvielas cenu līguma darbības laikā veido PĀRDEVĒJA degvielas realizācijas cena degvielas 

uzpildes stacijās (ņemot vērā realizācijas cenas svārstības pasaules naftas ietekmē, piemērojamo 

nodokļu svārstības u.c.) atņemot noteikto atlaidi. 

 

5. Citi noteikumi 

 

5.1. Līgumslēdzējas Puses apņemas atlīdzināt zaudējumus otrai pusei, kas tai radušies šī Līguma   

neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā. 

5.2. Līgumslēdzējām Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi par ārkārtēju apstākļu (dabas 

stihija, ugunsgrēks, plūdi, ražošanas avārijas, valsts vai pašvaldību institūciju lēmumi u.c.) 

iestāšanos, kuru rezultātā nav iespējams izpildīt šajā Līgumā minētās saistības, kā arī iesniegt otrai 

pusei dokumentus, kas apstiprina minēto faktu. Saistības, kuru izpildi kavē augstāk minētie apstākļi, 

izpildāmas nekavējoties pēc to izbeigšanās. 

5.3. Visus strīdus, kas pusēm radīsies sakarā ar Līguma izpildi, puses mēģinās atrisināt vienošanās ceļā. 

Ja vienošanās ceļā nav izdevies strīdus vai nesaskaņas jautājumu atrisināt, tas pēc PĀRDEVĒJA 

izvēles tiek nodots izšķiršanai Rīgas Šķīrējtiesā, viena šķīrējtiesneša saskaņā ar šķīrējtiesas 

reglamentu vai tiesā pēc PĀRDEVĒJA juridiskās adreses CPL paredzētajā kārtībā. 

5.4. Jebkuri šī Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 
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5.5.      Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz ________________. 

5.6. Puses apņemas informēt viena otru par jebkurām izmaiņām tās rekvizītos (nosaukumā, adresē, 

norēķinu kontos u. c.) ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no minēto izmaiņu reģistrēšanas brīža.  

5.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros - katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

6. Pušu rekvizīti 

 

KLIENTS   PĀRDEVĒJS  

 
Višķu sociālās aprūpes centrs  _________________ 

Juridiskā adrese: „Rūpes”, Višķu tehnikums, 

Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5481 

 Juridiskā adrese:  

Faktiskā adrese: „Rūpes”, Višķu tehnikums, 

Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, LV-5481 

 Faktiskā adrese: 

 

 

Reģistrācijas Nr.: 90000048330  Reģistrācijas Nr.:  

PVN maks. reģ.Nr. -  PVN maks. reģ. Nr.:  

Tālrunis: 

Fakss: 

e-pasts: 

65440900, 65440902 

65440905 

sac@viski.lv 

 Tālrunis: 

 

Fakss: 

e-pasts:                          

 

Banka: Valsts kase  Banka:  

Bankas kods: TRELLV22  Bankas kods:  

Norēķinu konts: LV46TREL9813191440200  Norēķinu konts:  
 

 

 

KLIENTS PĀRDEVĒJS 
  

 

 

Direktore                                                                  Amats                        

                           Vārds, uzvārds                                                          Vārds, uzvārds                   

 

 

 

 

Z.V.                                                                      Z.V. 

 


