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1. Vispārīgā informācija 

Pasūtītājs Skrudalienas pagasta pārvalde, reģistrācijas numurs 90000073569, Skaista iela 9, Silene, 

Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470 

 
Kontaktinformācija:  

  
tālrunis: 65439238 

 fakss:  65439238 

 e-pasta adrese: parvalde@skrudaliena.lv 

 kontaktpersona: Inese Gasparoviča (tālr. 65439238) 

 

2. Identifikācijas numurs – SkrudPP 2016/1 

 
3. Iepirkuma priekšmets 

Degvielas iegāde Skrudalienas pagasta pārvaldes autotransportam, atbilstoši tehniskās specifikācijas 

prasībām (1.pielikums).  

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama Skrudalienas pagasta pārvaldes mājas lapā: 

www.skrudaliena.lv, sadaļā „Iepirkumi” . Jautājumu (-s) par nolikumu, iepirkuma priekšmetu un 

dokumentāciju pretendents nosūta pa faksu 654 -39238 vai elektroniski uz e-pastu 

parvalde@skrudaliena.lv, kā arī oriģinālu pa pastu, adresējot Iepirkuma komisijas priekšsēdētājam. 

Atbildes tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā www.skrudaliena.lv sadaļā „Iepirkumi” pie attiecīgā 

iepirkuma. 

4. Iepirkuma procedūras veids – iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 8
2
.panta prasībām.  

5. Piedāvājuma izvēlēs kritērijs ir viszemākā cena atbilstoši Nolikuma un Tehniskās 

specifikācijas prasībām.  

6. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 09100000-0 (degviela).  

7. Līguma izpildes laiks un vieta. 

7.1. Paredzamais līguma izpildes laiks : no līguma noslēgšanas dienas uz vienu gadu. 

7.2. Līguma izpildes vieta:  

 - pretendenta degvielas uzpildes stacijās Daugavpilī; 

 - dīzeļdegvielas piegāde pēc pieprasījuma Riču ielā 10A, Silene, 

Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 
 

8. Prasības pretendentiem  

8.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties juridiska persona, kas ir tiesīga veikt degvielas 

mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību ar iespēju piegādāt degvielu pēc pasūtījuma. 

8.2. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, kā paredz Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektās daļas nosacījumi, 

ja 

 8.2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

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

 8.2.2. pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājaslapā, Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā 

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

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro. 

 8.2.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 

apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos 

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


noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir 

attiecināmi 8.2.1. un 8.2.2. apakšpunktos minētie nosacījumi. 

 

8.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas 

novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. 

8.4. Pretendents pasūtījuma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz 

apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, ja 

apliecina, ka apakšuzņēmēja kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā 

pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi. Pretendentam savā piedāvājumā 

jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās 

iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo 

pakalpojumu līguma daļu. 

8.5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz pretendentu, kā arī uz 

apakšuzņēmējiem (ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus). 

 

9. Iesniedzamie dokumenti 

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: 

9.1. Pretendenta apliecināta reģistrācijas apliecības kopija. 

9.2. Licences apliecināta kopija , kas apliecina, ka Pretendentam ir tiesības nodarboties ar 

degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikas teritorijā . 

9.3. Informācija par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti), norādot 

apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktpersonu, katram šādam apakšuzņēmējam izpildei 

nododamo pakalpojumu līguma daļu. 

9.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu 

likuma 8.
2 

panta 5.daļas 1., 2. un 3.  punktā minēti apstākļi. 

9.5. Sertifikātu kopijas, kas apliecina pretendenta piedāvātās degvielas kvalitātes atbilstību 

Latvijas normatīvo aktu prasībām. 

9.6. Vismaz trīs pozitīvas atsauksmes par Pretendenta sniegtajiem pakalpojumiem no citiem 

Pasūtītājiem  

9.7. Ja līguma izpildē tiek iesaistīti apakšuzņēmēji, papildus nolikuma 9.1.;9.2.;9.4.;9.5.; 

punktos norādītajam ir jāiesniedz.: 

9.7.1. apakšuzņēmējiem jāiesniedz rakstisks apliecinājums par gatavību piedalīties 

pakalpojumu sniegšanā.  

9.8. Tehniskā specifikācija (atbilstoši 1.pielikumam).  

9.9. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā pēc parauga (atbilstoši 2.pielikumam). To 

paraksta un apliecina ar zīmogu Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona, pievienojot 

apliecinātu pilnvaras kopiju par šādām tiesībām. 

 9.10. Finanšu piedāvājums (atbilstoši 3.pielikumam).  

 9.11. Tehniskais piedāvājums (atbilstoši 4.pielikumam).  

 9.12. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, personālsabiedrības biedriem jāiesniedz 

9.1.;9.2.;9.4.;9.5. punktos norādītie dokumenti. 

 9.13. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, personālsabiedrības biedriem papildus nolikuma 

9.1.;9.2.;9.4.;9.5.; punktos norādītajam ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums par gatavību piedalīties 

pakalpojumu sniegšanā. 

10. Piedāvājumu skaits.  

Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu un tikai par visu iepirkuma 

priekšmetu kopumā.  



11. Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas.  

11.1.Izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.  

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

iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma 

norises un iznākuma.  

 

12. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.   

12.1. Piedāvājumu jāiesniedz Skrudalienas pagasta pārvaldē līdz 2016.gada 22.janvārim  

plkst. 14.00, Skaista ielā 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads.  
 

Skrudalienas pagasta pārvaldes darba laiks: 

pirmdien 8.00-12.00, 12.30 – 17.30, 

otrdien – ceturtdien 8.00-12.00, 12.30 – 16.30, 

piektdien 8.00-12.00, 12.30 – 15.30 

Piedāvājumu atvēršanas diena 2016. gada 22.janvāris plkst.14.00. 

12.2. Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – 

piedāvājumi iesniedzami Skrudalienas pagasta pārvaldē. 

12.3. Saņemot piedāvājumu Skrudalienas pagasta pārvaldes darbinieks uz arējā iepakojuma 

norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu. Piedāvājumi 

tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

12.4. Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS” un 

neatvērtus nosūta pa pastu atpakaļ iesniedzējam. 

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

saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). 

12.6. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā 

iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc 

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

 

13. Piedāvājuma noformēšana.  

13.1. Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu. Dokumenti 

jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 

13.2. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, cauršūšanai izmantojamais 

diegs nostiprināms ar uzlīmi, uz kuras jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to 

paraksta pretendenta pilnvarota persona. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai 

parakstīt iepirkuma līgumu. 

13.3. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina saskaņā ar Ministru kabineta 

2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. 

Pretendents visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecina ar vienu 

apliecinājumu, ja visi dokumenti ir cauršūti vai cauraukloti. 

13.4. Piedāvājums jāievieto slēgtā, aizzīmogotā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā 

iepakojumā tā, lai tajos iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu 

atvēršanas brīdim.Uz aploksnes jānorāda:  

 13.4.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

13.4.2. Pretendenta nosaukums un adrese; 

13.4.3. Norāde „Piedāvājums iepirkumam „Degvielas iegāde”, iepirkuma identifikācijas 

numurs SkrudPP 2016/1” 

13.4.4. Norāde „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”. 



 

13.5. Ja Piedāvājums nav pienācīgi noformēts un/vai aizzīmogots, iepirkuma rīkotājs nav 

atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu. 

 

  13.6 Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus. Piedāvājuma 

dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un 

skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. 

 

13.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta un piesaistīto 
apakšuzņēmēju atbildīgas personas. Piedāvājumā ir jābūt noteiktam katras personas atbildības 
sadalījumam. 

 

13.8. Pretendents iesniedz Pasūtītājam visu šajā nolikumā noteikto informāciju. Pretendents 
var izmantot šī nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus 
dokumentus, saglabājot nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu. 

 
13.9. Iesniegtie iepirkuma piedāvājumi, izņemot Nolikuma 12.4. punktā noteikto gadījumu, ir 

pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentam. 

 

14. Piedāvājuma valoda. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases 

dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti citā valodā ar klāt pievienotu Pretendenta 

apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

 

15. Likumdošana. 

 15.1. Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem 

Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz 

līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

 15.2. Iegādi jāveic saskaņā ar LR un ES normatīvajiem aktiem. 

 

 16. Piedāvājuma naudas vienības.  

 16.1. Piedāvātā līguma cena ir jānorāda EUR (eiro) bez PVN. 

 16.2. Pretendentam jānorāda cenu par vienu degvielas (katram degvielas veidam) litru, kā arī 

jāpiedāvā pastāvīgā atlaide procentos(uz visu līguma izpildes termiņu atlaides procents ir 

nemainīgs).  

 

17. Publisko iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi. 

 

17.1.  Komisijas tiesības: 

 

17.1.1. pārbaudīt piedāvājumā sniegto informāciju un saskaņā ar Publisko iepirkumu 

likuma 45.pantu pieprasīt papilddokumentus un papildinformāciju no Pretendentiem, kas 

piedalās iepirkumā; 

17.1.2. lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu; 

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

17.1.4. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir 

nepamatoti lētas; 

17.1.5. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos 

finanšu līdzekļus, vai ierosināt Pretendentam, kurš uzvarējis iepirkumā slēgt līgumu par 

daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma; 



17.1.6. publisko iepirkumu komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises 

gaitu. 

17.1.7. veikt citas darbības, kas izriet no šā Nolikuma un iepirkuma procesu 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

 

 17.2. Komisijas pienākumi: 

17.2.1. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 

informāciju par Nolikumu, atbildēt uz pretendentu iesniegtajiem rakstiskajiem jautājumiem 

ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc to saņemšanas. 

17.2.2. izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus; 

17.2.3. rakstiski informēt iepirkuma Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā 

konstatētām aritmētiskām kļūdām; 

17.2.4. noteikt iepirkuma uzvarētāju; 

17.2.5. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus 

iepirkuma Pretendentus par rezultātiem;  

17.2.6. nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkuma uzraudzības 

birojam. 

 

18. Pretendenta tiesības un pienākumi. 

 

18.1. Pretendenta pienākumi: 

 

18.1.1.Piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto Pretendentu brīvas gribas izpausme, 

iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus 

šā nolikuma nosacījumus. 

18.1.2. Pretendents nedrīkst izdarīt tādas darbības, kas varētu tieši ietekmēt Pasūtītāja 

lēmumus attiecībā uz iepirkuma norisi. Ja Pretendents veic darbības ar mērķi tieši vai 

netieši ietekmēt procesu, viņa piedāvājumu tālāk neizskata. 

18.1.3. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu 

piedāvājumu. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt 

Pretendenta piedāvājumu. 

18.1.4. ieinteresētā Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumu un 

citiem dokumentiem, kā arī izdarītajiem grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi). 

 

18.2. Pretendenta tiesības: 

 

18.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie 

Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai; 

18.2.2. Ieinteresētajam Pretendentam ir tiesības pārbaudīt un pārliecināties, ka visi 

iepirkuma dokumenti ir saņemti. 

18.2.3. līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs 

atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, 

un tas izbeidz  Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai  

maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu 

iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai 

vadītāja pilnvarotas personas parakstu. Uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” 

vai “ATSAUKŠANA”. 

18.2.4. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. 

 



 19. Pretendentu atlase un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. 

 

 19.1. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu 

vērtēšanu veic Pasūtītājs.  

 19.2. Pasūtītājs izvērtē Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas, kā arī finansiālo 

piedāvājumu. 

 19.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kuru komisija izraudzīja 

iepirkuma līguma slēgšanai, atkārtotu apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst šī 

nolikuma noteiktajām prasībām. Gadījumā, ja Pretendents to nespēj vai nedara, vai atklājas, ka viņš 

iesniedzis nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Pasūtītājs noraida viņa piedāvājumu.  

 19.4. Ja Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, tad 

nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.  

 

 20. Piedāvājuma vērtēšana un izvēle.  

 

20.1. Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums ir ar viszemāko 

cenu un tas atbilst visām Nolikumā izvirzītajām prasībām. 

20.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē. 

Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trijos) posmos: 

1. posms – Piedāvājumu noformējuma, iesniegto dokumentu atbilstības un pretendenta 
kvalifikācijas pārbaude un izvērtēšana: 

 Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši 
likuma prasībām; 

 Iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti atbilst 
nolikuma prasībām; 

 Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi uz vērtēšanas 2. posmu netiek 
virzīti.  

2. posms – Tehniskā piedāvājuma pārbaude un izvērtēšana 

 Iepirkuma komisija izvērtē, vai tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši 
Nolikuma prasībām. 

 Nolikuma prasībām neatbilstoši piedāvājumi uz vērtēšanas 3. posmu netiek 
virzīti. 

3. posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana 

 Komisija vērtē un salīdzina tikai to pretendentu piedāvājumus, kuru piedāvājumi 
nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko 
piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.  

20.3. Gadījumā, ja piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma Nolikumā noteiktajai prasībai, vai 

piedāvājums atzīts par nepamatoti lētu, vai piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu 

piedāvājumu atsauc, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu 

izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā. 

20.4. Ja Pasūtītājs informāciju par Pretendentu, kura ir pamats Pretendenta izslēgšanai no 

turpmākās dalības iepirkumā, iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem 

avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu gadījumos, kad 

Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

 

 



1.pielikums  

Iepirkuma „Degvielas iegāde” Nolikumam  

Iepirkuma identifikācijas numurs SkrudPP 2016/ 1 

 

Tehniskā specifikācija  
Piegādājamās 

preces nosaukums  

Vienības  

nosaukums 

 

Plānotājs 

 iepirkuma  

apjoms 

Prasības degvielas 

uzpildes  

staciju skaitam un  

izvietojumam Latvijā  

 

 

Prasības 

apmaksai  

 

 

 

 

Benzīns Ai95 Litri  6 200 Daugavpils – vismaz 2 

stacijas (adreses) 

Degvielas 

kartes  

Dīzeļdegviela  Litri  18 000 Daugavpils – vizmas 2 

stacijas (adreses) 

Degvielas 

kartes 

                                 

-Dīzeļdegvielas 

piegāde pircējam pēc 

adreses Riču iela 

10A, Silene, 

Skrudalienas pag., 

Daugavpils nov. 

 

 

Litri 

 

 

4 000 

 

 

Piegāde pēc pasūtījuma 

 

Pēc 

pavadzīmes-

rēķina 

 

1. Pretendents nodrošina Pasūtītājam iespēju norēķināties par preci degvielas uzpildes 

stacijās izmantojot Pretendentu degvielas kartes. 

2. Degvielas kartes Pretendents izgatavo bez maksas pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas. 

3. Par katru degvielas uzpildīšanas gadījumu Pretendenta degvielas uzpildes stacija izsniedz 

Pasūtītājam izdruku – čeku ar Pasūtītāja rekvizītiem. Par noslēgto mēnesi Pretendentam ir jāiesniedz 

Pasūtītājam elektroniski pavadzīme – rēķins par veiktiem kārtēja mēnesī pirkumiem pēc katras 

izsniegtas Pretendenta degvielas kartes vai nosūtīt pavadzīmi – rēķinu pa pastu līdz nākamā mēneša 

10 datumam.  

4. Ja Pretendents piegādā nekvalitatīvu degvielu, kā rezultātā Pasūtītājam ir radušies 

zaudējumi, Pretendents un Pasūtītājs sastāda aktu par notikušo un vienojas par zaudējumu atlīdzību, 

ievērojot šī punkta noteikumus. Pretendents atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam 

radušies nekvalitatīvas degvielas izmantošanas rezultātā (transporta līdzekļu remonts, detaļu 

nomaiņa, ekspertīzes izdevumi u.c.), 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas un to 

pamatojošo dokumentu saņemšanas un akta sastādīšanas dienas. 

 

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

Pretendenta nosaukums  

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts  

Z.v. 

_________________________                                  _________________________ 



 

2.pielikums 

Iepirkuma „Degvielas iegāde” Nolikumam  

Iepirkuma identifikācijas numurs  

SkrudPP 2016/1 

 

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā 

 

Informācija par pretendentu 

 

Pretendenta  nnoossaauukkuummss _________________________________________________ 
 

RReeģģiissttrrāācciijjaass  nnuummuurrss________________________________________________________________________________________________________  
 

JJuurriiddiisskkāā    aaddrreessee _______________________________________________________ 
 

TTāāllrruunniiss  ____________________________________________________      FFaakkssss  __________________________________________________________  
  

E-pasta adrese_________________________________________________________ 

 

Finanšu rekvizīti 

 

Bankas nosaukums_____________________________________________________ 
 

Bankas kods__________________________________________________________ 
 

Konta numurs_________________________________________________________ 

 

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 

 

Vārds, uzvārds_________________________________________________________ 
 

Ieņemamais amats_______________________________________________________ 
 

TTāāllrruunniiss  ____________________________________________________      FFaakkssss  ____________________________________________________________  
  

E-pasta adrese_________________________________________________________ 

 

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „Degvielas iegāde” (iepirkuma identifikācijas 

numurs SkrudPP 2016/ 1). 

 

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma 

noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju tiem nav. 

 

 

Mēs piedāvājam  nodrošināt  ____________ l benzīna Ai 95E un ___________ l 

dīzeļdegvielas iegādi un  piegādāt pēc pasūtījuma ___________ l dīzeļdegvielas saskaņā ar 

iepirkuma Nolikuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā un piekrītot visiem iepirkuma 

noteikumiem  par līgumcenu : 

 



 

 
 

Piedāvātā līgumcena 

(bez PVN) 

 

 

________________________________________________ 

(vārdos un skaitļos) 

PVN 

 

________________________________________________ 

(vārdos un skaitļos) 

 

 

Līgumcena  

(ar PVN) 

________________________________________________ 

(vārdos un skaitļos) 

 

 

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa. 

 

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

 

Pretendenta nosaukums 

 

 

Vārds, uzvārds, amats  

 

Paraksts 

 

 

 

Z.v. 

 

_________________________                                  ________________________________ 

(vieta)                          (datums) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.pielikums 

Iepirkuma „Degvielas iegāde” Nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas numurs  

SkrudPP 2016/1 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Preces nosaukums Vienas 

vienības 

cena bez 

PVN* 

Vienības cenas 

atlaide, % 

Vienas vienības 

cena ar atlaidi 

bez PVN* 

Kopsumma ar 

atlaidi bez 

PVN* 

Benzīns  

Ai 95 (6 200 l gadā) 

    

Dīzeļdegviela (18 000 

l litri gadā) 

    

-Dīzeļdegvielas 

piegāde (4 000 l) 

pircējam, ieskaitot 

transporta izdevumus, 

pēc adreses Riču iela 

10A, Silene, 

Skrudalienas pag., 

Daugavpils nov. 

 
 

    

Kopējā piedāvājuma cena* (bez 21 % PVN)  

21 % PVN  

Kopējā piedāvājuma cena* (ieskaitot 21 % PVN)  

 

* Cenas norādītas piedāvājuma iesniegšanas brīdī. 

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

Pretendenta nosaukums 

 

Vārds, uzvārds, amats  

 

Paraksts 

 

 

Z.v.________________________                                  ________________________________ 

(vieta)                          (datums) 

 

 



4.pielikums  

Iepirkumam „Degvielas iegāde” Nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas numurs  

SkrudPP 2016/1 

 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  
 

Nr. Parametrs Minimālās prasības Pretendenta piedāvātās 

iespējas 

1. Iespēja iegādāties benzīnu Ai 95E 

un dīzeļdegvielu degvielas 

uzpildes stacijās 

Katru dienu 24 stundas  

2. Iespēja norēķināties par preci ar 

degvielas kartēm 

Nodrošināta  

3. Iespēja pasūtīt degvielas kartes 3 

darba dienu laikā 

Nodrošināta  

4. Iespēja piegādāt pircējam 

dīzeļdegvielu pēc adreses Riču 

iela 10A, Silene, Skrudalienas 

pag., Daugavpils nov.  

Pretendenta transports 

daudzumam līdz 2000 

litri vienā reizē 

 

5. DUS skaits un izvietojums 

Daugavpilī : 

  

 Daugavpils vismaz 2 stacijas  

6. Iespēja apmaksas dokumentus 

pavadzīmes – rēķinus par izlietoto 

degvielu nosūtīt elektroniski uz 

Skrudalienas pagasta pārvaldes e-

pastu: parvalde@skrudaliena.lv 

vai pa pastu: adrese Skaista iela 9, 

Silene, Skrudalienas pag., 

Daugavpils nov. 

Nodrošināta  

    

    

 

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

 

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona: 

 

Pretendenta nosaukums 

 

Vārds, uzvārds, amats  

 

Paraksts 

 

Z.v. 

_________________________                                  ________________________________ 

(vieta)                          (datums) 


