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Konkursa nolikums

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
KND-2014/07
1.2. Pasūtītājs
Krāslavas novada dome
Pasūtītāja nosaukums
Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601
Adrese
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001267487
SEB Banka, kods UNLALV2X
Bankas nosaukums
LV83UNLA0023013130001
Konta Nr. bankā
Anita Ruskule
Kontaktpersona
65681759, 65624383
Tālruņa Nr.
65681772
Faksa Nr.
anita@kraslava.lv
e-pasta adrese
Iepirkuma procedūru veic Krāslavas novada domes iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija),
kura izveidota ar Krāslavas novada domes 2013.gada 11.jūlija lēmumu (protokols Nr. 9, 5.#, 5.2 p.).
1.3. Iepirkums tiek veikts šādu pasūtītāju vajadzībām:
1. Krāslavas novada Aulejas pagasta pārvalde
Reģ. Nr.90000018660, R.Pudnika ielā 8, Auleja, Aulejas pag., Krāslavas nov., LV-5681.
2. Krāslavas novada Indras pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000018478, Pasta ielā 3, Indrā, Indras pag., Krāslavas nov., LV-5664
3. Krāslavas novada Izvaltas pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000017909, Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pag., Krāslavas nov., LV-5652
4. Krāslavas novada Kalniešu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000041332, Kalniešos, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660
5. Krāslavas novada Kombuļu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000012282, Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pag., Krāslavas nov., LV-5656
6. Krāslavas novada Piedrujas pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000017720, Piedrujā, Piedrujas pag., Krāslavas nov., LV-5662
7. Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000017843, Jaunatnes iela 6, Robežnieki, Robežnieku pag., Krāslavas nov., LV-5666
8. Krāslavas novada Skaistas pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000012333, Miera iela 17, Skaista, Skaistas pag., Krāslavas nov., LV-5671
9. Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000018444, Dārza iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., LV-5601
10. Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K”
Reģ. Nr. 90002447579, Skolas ielā 7, Krāslavā, LV – 5601
11. Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Ūdensserviss K”
Reģ. Nr. 90002719046, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV – 5601
12. Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Krāslavas slimokase”
Reģ. Nr. 90001677648, Rīgas ielā 159, Krāslavā, LV – 5601
13. Krāslavas novada Sociālais dienests
Reģ. Nr. 90009036642, Gr.Plāteru iela 6, Krāslava, Latvija, LV- 5601
14. Bērnu sociālās rehabilitācijas centrs "Mūsmājas"
Reģ. Nr. 90000330191, Pils iela 5, Krāslava, LV-5601
15. Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs
Reģ. Nr. 1151900581, Rīgas ielā 26, Krāslavā, LV-5601
16. Krāslavas kultūras nams
Reģ. Nr. 90000042130, Rīgas iela 26, Krāslava, LV-5601
17. Krāslavas pamatskola
Reģ. Nr. 90000512643, Pils iela 5, Krāslava, LV-5601
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18. Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
Reģ. Nr. 90000042060, Ezera iela 15, Krāslava, LV-5601
19. Krāslavas Sporta skola
Reģ. Nr. 90000012795, Rīgas iela 52, Krāslava, LV-5601
20. Krāslavas Valsts ģimnāzija
Reģ. Nr. 90000042094, Raiņa iela 25, Krāslava, LV-5601
21. Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
Reģ. Nr. 90000448160, Pils iela 8, Krāslava, LV-5601
22. Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Reģ. Nr. 90000042111, N.Rancāna iela 4, Krāslava, LV-5601
23. Krāslavas pirmskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis”
Reģ. Nr. 90000042075, Aronsona iela 1, Krāslava, LV-5601.
1.4.
Piegādātājs un Pretendents
1.4.1 Piegādātājs ir fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā,
kas piedāvā tirgū attiecīgo preču piegādi.
1.4.2. Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.
1.4.3. Ja Pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību
un visiem tās biedriem.
1.4.4. Ja Pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu
apvienības dalībniekiem.
1.4.5. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:
a.
Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
b.
Pretendenta paraksttiesīgā amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
c.
pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā
noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),
d.
visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja
Pretendents ir personu apvienība) vai
e.
Pretendenta pilnvarota persona.
1.5.
Saziņa
1.5.1. Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātajiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek
latviešu valodā pa pastu, faksu vai e - pastu.
1.5.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir
saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.
1.5.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.
1.5.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Krāslavas novada domi Rīgas ielā 51,
Krāslavā.
1.5.5. Pasūtītājs izvietos Internetā mājas lapā www.kraslava.lv iepirkuma procedūras dokumentus un
visus šī iepirkuma papildus dokumentus: atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem vai
iepirkuma nolikuma grozījumus. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri gatavo dokumentus piedāvājumu
iesniegšanai, ir pienākums pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā
piedāvājumā. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar
informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.
1.6.Termiņi
Aktivitāte
Pēdējais termiņš skaidrojumu sniegšanai
ieinteresētajām personām
Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
Piedāvājumu atvēršanas sanāksme
Plānotā līguma noslēgšana

Datums
Ne vēlāk kā sešas dienas līdz
piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām
2014.gada 30.aprīlis
2014.gada 30.aprīlī
Ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc
nogaidīšanas termiņa beigām
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plkst. 17.00
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plkst.10.00
-
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1.7. Konkursa nolikuma saņemšana, piedāvājuma iesniegšana un atvēršana
1.7.1. Iepazīties ar konkursa nolikumu var Krāslavas novada domē 15.kab. Rīgas ielā 51, Krāslavā, pie
1.2.punktā norādītās kontaktpersonas darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, cetutrdien no plkst. 800
līdz 1200 un no plkst.1300 līdz 1715, piektdien no 800 līdz 1300). Pasūtītājs nodrošinās tā rīcībā esošo
konkursa dokumentu izvietošanu Internetā Pasūtītāja mājas lapā www.kraslava.lv.
1.7.2. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā,
Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo
dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ieinteresētajam piegādātajam jāapmaksā dokumentu pavairošanas
un nosūtīšanas faktiskie izdevumi.
1.7.3. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Piegādātāji savus piedāvājumus var
iesniegt līdz 1.6.punktā noteiktajam datumam un laikam: Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51,
Krāslavā, LV-5601, iesniedzot personiski vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt saņemtam šajā
punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas saņemts pēc minētā
termiņa, tiks atdots atpakaļ pretendentam neatvērts.
1.7.4. Piegādātājs, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts
(ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku). Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.
1.7.5. Piedāvājumi, kas nav noformēti noteiktajā kārtībā, vai tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija
nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas
termiņa, netiek izskatīti un tiek atgriezti atpakaļ iesniedzējam.
1.7.6. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa
beigām, ierodoties personiski piedāvājumu iesniegšanas vietā (adresē) un vai atsūtot paziņojumu pa
pastu. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības
atklātajā konkursā. Piedāvājuma grozījumu gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts
otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.7.7. Piedāvājumi tiks atvērti Krāslavas novada domes telpās, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 1.6.punktā
noteiktajā datumā un laikā.
1.7.8. Konkursa piedāvājumu atvēršana ir publiska.
1.8. Piedāvājuma spekā esamības termiņš
1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs un tas ir saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma
līguma slēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 dienas, skaitot no konkursa nolikuma 1.6.punktā noteiktā
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1.punktā noteiktajā termiņā,
pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt
pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski tas paziņo pasūtītājam.
1.9. Nodrošinājums, ja tāds paredzēts, tā veids un samaksas kārtība
Piedāvājuma nodrošinājums – nav paredzēts.
1.10. Piedāvājuma noformējums
1.10.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā iepakojumā, uz kura jānorāda:
a. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
b. Pretendenta nosaukums un adrese;
c. Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs;
d. atzīme „Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās”, iepirkuma identifikācijas
Nr. KND2014/07. Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei 2014.gada 30.aprīļa plkst. 1000”.
1.10.2. Piedāvājuma iepakojumā ievieto vienu oriģinālu un vienu kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla
un kopijas attiecīgi norāda:
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,
b. Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru,
c. atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās”, iepirkuma
identifikācijas Nr. KND-2014/07”.
1.10.3. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu noformēšanas kārtību un juridisko spēku.
1.10.4. Ja Pretendents iesniedz dokumentu, kas sagatavots svešvalodā, tam jābūt pievienotam
atbilstošam tulkojumam valsts valodā. Svešvalodā sagatavotais dokuments, kuram nav pievienots
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atbilstošs tulkojums valsts valodā, netiks izvērtēts un iepirkuma komisija uzskatīs, ka šis dokuments
nav iesniegts.
Par sekām, kas varētu rasties dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos
tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Ārvalstīs (izņemot Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs un Šveices
Konfederācijā, kā arī valstīs, ar kurām Latvija ir noslēgusi tiesiskās palīdzības līgumu) izdotie
publiskie dokumenti jālegalizē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Ja minēta prasība nav izpildīta, iepirkuma komisija uzskatīs, ka šis dokuments nav iesniegts.
1.10.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, ja labojumi
ir izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu.
1.10.6. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tām jābūt pretendenta apliecinātām.
Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar
vienu apliecinājumu (ja ievērotas nolikuma 1.10.8. punkta prasības par piedāvājuma caurauklošanu).
1.10.7. Pretendenta piedāvājumam jāsastāv no trīs daļām:
a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem;
b. Tehniskā piedāvājuma;
c. Finanšu piedāvājuma.
1.10.8. Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju, katras piedāvājuma daļas sākumā norāda
atbilstošās daļas nosaukumu. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā
lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,
b, Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu;
d. zīmoga nospiedumu.
1.10.9. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma
procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta,
kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumus apliecina:
a. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),
b. Pretendenta paraksttiesīgā amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),
c. pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja
Pretendents ir personālsabiedrība),
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja
Pretendents ir personu apvienība) vai
e. Pretendenta pilnvarota persona.
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības
dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai
personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.
f. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja
Pretendents ir personu apvienība) vai
g. Pretendenta pilnvarota persona.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets atbilst CPV klasifikatora kodiem: 09132000-3, 09134200-9.
2.2. Līguma darbības laiks – 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
2.3. Līguma izpildes vieta – Krāslavas pilsēta un pārējā Latvijas Republikas teritorija.
2.4. Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijā Krāslavā un citā vietā Latvijas Republikas teritorijā,
saskaņā ar tehniskajām specifikācijām šī konkursa Nolikuma 3.pielikumā.
3. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS
3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā
3.1.1. Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst konkursa Nolikumā
izvirzītajām prasībām.
3.1.2. Pretendentu izslēdz, ja pretendentam, personu apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības
biedriem tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā uzskaitītie gadījumi
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(ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā noteiktos noilguma termiņus) un/vai
attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju un/vai pretendenta norādīto personu, uz kuras
iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma
39.1panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi (ievērojot Publisko iepirkumu
likuma 39.1 panta ceturtajā daļā noteiktos noilguma termiņus).
3.2. Prasības Pretendenta kvalifikācijai
3.2.1. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
3.2.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz
personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu
apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents pakalpojuma izpildei plāno piesaistīt
apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai
līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;
3.2.1.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmēji (ja Pretendents pakalpojuma
izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), spēkā esošu licenču, sertifikātu, kas pretendentam dod
tiesības nodarboties ar degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikā un, kas apliecina Pretendenta
tirgotās degvielas atbilstību standartiem, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz licences,
sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;
3.2.2. Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:
3.2.2.1. Pretendenta vidējam gada finanšu apgrozījumam degvielas piegādes jomā iepriekšējos 3 (trīs)
gados jābūt ne mazākam par piedāvājuma līgumcenu. Uzņēmumam, kas dibināts vēlāk, vidējam gada
finanšu apgrozījumam iepriekšminētajā jomā par nostrādāto laika periodu ir jābūt ne mazākam par
piedāvājuma līgumcenu;
3.2.2.2. Pretendents piegādes veikšanai (pakalpojuma izpildei) var piesaistīt apakšuzņēmējus, un
balstīties uz apaksuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām,
lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā
pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
3.2.3. Tehniskās un profesionālās spējas
Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados ir īstenojis vismaz 2 līgumus, kur katra līguma ietvaros
Pretendents ir nodrošinājis degvielas uzpildi pasūtītāja automašīnām vismaz 100 000 litri
dīzeļdegvielas un/vai benzīna viena gada laikā. Pretendents sarakstam pievieno 1 (vienu) atsauksmi.
4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pieteikums dalībai konkursā
4.1.1. Pretendentam pieteikums dalībai konkursā par Pretendenta apņemšanos veikt pakalpojuma
izpildi saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir
pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns
vārds, uzvārds un amats). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendenta
piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kuras tekstā jāiekļauj:
a. nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma
izpildi,
b. galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus,
saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no
Pasūtītāja.
4.1.2. Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši 1.pielikumam un 2.pielikumam. Minētais
pieteikums iesniedzams kopā ar kvalifikācijas dokumentiem.
4.2. Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumenti
4.2.1. Pasūtītājs pārbauda pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja
piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēju (ja Pretendents pakalpojuma izpildei plāno
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piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos reģistrāciju
komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;
4.2.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu
iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmēji (ja Pretendents pakalpojuma
izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), spēkā esošu licenču, sertifikātu, kas pretendentam dod
tiesības nodarboties ar degvielas mazumtirdzniecību Latvijas Republikā un, kas apliecina Pretendenta
tirgotās degvielas atbilstību attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām kopijas, ja attiecīgās valsts
normatīvie tiesību akti paredz licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;
4.2.3. Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 3.2.2.2. punktā minētajām prasībām pretendents iesniedz
pretendenta parakstītu izziņu par pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu bez PVN tajā
komercdarbības daļā, kas attiecas uz degvielas mazumtirdzniecību iepriekšējos 3 (trīs) gados.
Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk – izziņa, par finanšu vidējo apgrozījumu iepriekš minētājā jomā par
nostrādāto laika periodu.
4.2.4. Pretendenta sagatavots saraksts, kas pamato atbilstību nolikuma 3.2.3. punktā minētajām
prasībām.
4.2.5. Vismaz viena pasūtītāja pozitīva atsauksme par nolikuma 3.2.3. punktā minētā līguma izpildes
kvalitāti.
4.2.6. Ja Pretendents līguma izpildei, atbilstoši Nolikuma 3.2.2.2. apakšpunkta nosacījumiem paredz
piesaistīt apakšuzņēmēju(s), tad jānorāda apakšuzņēmējam(iem) izpildei nododamie piegādes
apjomi, kā arī jānorāda informācija: apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktpersona, paredzēto darbu īss
apraksts un proporcionālais apjoms. Apakšuzņēmējam jāiesniedz rakstisks apliecinājums par gatavību
piedalīties iepirkuma līguma izpildē un apliecinājums, ka uz apakšuzņēmēju neattiecas 3.1.2. punktā
noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
4.2. Tehniskais piedāvājums
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar šī konkursa nolikuma tehniskajās
specifikācijās (3.pielikums) noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši šī
konkursa nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma paraugformai (4.pielikums).
4.3. Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši šī konkursa nolikumam pievienotajai finanšu
piedāvājuma paraugformai (5.pielikums). Piedāvājumā cenu norāda euro bez pievienotās vērtības
nodokļa.
5. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI
5.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
5.1.1. Iepirkumu komisija sākotnēji pārbaudīs vai iesniegtie pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši
Nolikuma prasībām, tas ir, iesniegti visi 4.punktā noteiktie dokumenti, kā arī veiks piedāvājuma
noformējuma pārbaudi atbilstoši 1.10.punktā minētajām prasībām.
5.1.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to
neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.
5.2. Pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaude
5.2.1. Pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaudes laikā iepirkumu komisija veiks 4.2.punktā
noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos vai pretendents atbilst Publisko iepirkumu likumā un
šajā Nolikumā 3.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
5.2.2. Komisija atbilstoši PIL 39.1panta sestajai daļai, izmantojot Ministru kabineta noteikto
informācijas sistēmu, pārbaudīs vai nepastāv apstākļi, kuru dēļ pretendents būtu izslēdzams no dalības
iepirkuma procedūrā. Komisija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju par
pretendentu, personu apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem, kā arī par
apakšuzņēmējiem un/vai, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija
atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
5.2.3. Atkarībā no pārbaudes, kas veikta atbilstoši PIL 39.1panta septītās daļas 3.punktam, rezultātiem,
Komisija rīkojas atbilstoši PIL 39.1panta astotās daļas nosacījumiem.
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5.2.4. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai pretendents nav
izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 39.1panta pirmo daļu, Komisija, izņemot
PIL 39.1panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās
ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas PIL 39. 1panta
pirmajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Komisijai nosaka ne īsāku par 10
darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā
termiņā neiesniedz minēto izziņu, Komisija to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.
5.2.5. PIL 39.1panta desmito daļu nepiemēro tām PIL 39.1panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā
minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta
iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.1panta septīto daļu.
5.2.6. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt,
ka uz to neattiecas PIL 39.1panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem
dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 39.1panta pirmajā daļā
noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts
normatīvie akti neparedz, - ar paša pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas
apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai
attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
5.2.7. Komisija noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kuri
neatbilst pretendentu dalības
nosacījumiem un kvalifikācijas minimālajām prasībām.
5.3. Piedāvājuma novērtēšana
5.3.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskajai
specifikācijai. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu
komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.
5.3.2. Iepirkumu komisija veiks Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi Izvirzītajām prasībām. Ja
finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija to labo atbilstoši Publisko
iepirkumu likuma 56.panta trešās daļas regulējumam.
5.3.3. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma cenu bez pievienotās vērtības
nodokļa.
5.3.4.
Ja piedāvājums konkrētajam iepirkuma līgumam ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šā
piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem
piedāvājuma nosacījumiem.
5.3.5. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija izvēlas piedāvājumu
ar kopējo zemāko nosacīto degvielu cenu euro bez PVN, ņemot vērā apjomu īpatsvarus.
6.

IEPIRKUMA LĪGUMS

6.1.
Iepirkuma līgums ar izraudzīto Pretendentu tiks slēgts ar katru nolikuma 1.3. punktā norādīto
pasūtītāju, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto piedāvājumu un iepirkuma līguma projektu
(6.pielikums).
6.2.
Iepirkuma līgums tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa
beigām.
6.3.
Ja iepirkuma līgums būs slēdzams ar piegādātāju apvienību, tad pirms iepirkuma līguma
noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā
noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz
Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu.
7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1. Pieprasīt, lai Pretendents izskaidro informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams
piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības un kvalifikācijas
pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
7.1.2. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai
citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu
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atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai
izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.
7.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.
7.1.4. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 56.panta piektās un sestās daļas nosacījumus, izvēlēties
nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar
Pasūtītāju.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju par Nolikumu.
7.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,
citiem atbilstošiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu
par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
8.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
8.1.3. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.4. Iesniegt iesniegumu par Pasūtītāja darbību attiecībā uz atklātā konkursa likumību atbilstoši
Publisko iepirkumu likuma normām.
8.2. Pretendenta pienākumi
8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības un
kvalifikācijas pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
8.2.5. Pretendents nedrīkst grozīt savu piedāvājumu pēc iesniegšanas termiņa beigām.
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1. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA KONKURSĀ
Pretendents

___________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ personā
ar šī pieteikuma iesniegšanu:
- piesakās piedalīties atklātā konkursā “ Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās“;
- piekrīt atklātā konkursa konkursa nolikuma prasībām;
- apņemas līguma izpildes tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīt piegādes līgumu šī konkursa
nolikumam pievienotajā redakcijā un izpildīt visus līguma nosacījumus;
- atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas
dienas; bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.
- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas un nav tādu apstākļu, kas noteikti Publisko iepirkumu
likuma 39.1 pantā, kas liegtu piedalīties iepirkuma KND-2014/07 procedūrā.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas
dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.
Pretendenta nosaukums:
Adrese:
Pilnvarotās personas vārds, uzvārds,
amats:
Pilnvarotās personas paraksts:
Datums
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2. pielikums

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
1.

Nosaukums:

2.

Reģistrācijas numurs:

3.

Adrese:

4.

Kontaktpersona :

5.

Telefons:

6.

Fakss:

7.

E-pasts:

8.

Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

9.

Finanšu rekvizīti:

Bankas nosaukums:
Bankas adrese (tai skaitā
pilsēta, valsts, pasta indekss)
Bankas kods:
Konta numurs:
Pilnvarotā persona, kas būs
tiesīga parakstīt līgumu
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3.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA IEPIRKUMAM
„Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās”, ID. NR. KND-2014/07
Iepirkums paredz degvielas iegādi degvielas uzpildes stacijās Krāslavas novada pašvaldības iestādēm,
izmantojot kredīta norēķinu kartes un atprečojot talonus.
Pasūtītāja minimālās prasības:
1. Plānotais iepirkuma apjoms 24 mēnešiem:
1.1. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “95” ~ 150 000 litri
1.2. Bezsvina benzīns ar pētniecisko oktānskaitli “98” ~ 10 000 litri.
1.3. Dīzeļdegviela ~ 170 000 litri.

2. Iepirkuma līguma termiņš – 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
3. Iepirkuma vieta un norēķinu veids:

Degvielas iegāde notiek Latvijas Republikā izvietotās degvielas uzpildes stacijās (DUS), no kurām:
vismaz vienai Pretendenta DUS jābūt izvietotai Krāslavas pilsētas teritorijā,
vismaz vienai Pretendenta DUS jābūt izvietotai Rīgā (no pilsētas centra Daugavpils
virzienā) vai ne vairāk kā 50 km attālumā no Rīgas pie autoceļa A6;
DUS jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība gan ar debet/kredītkartēm, gan iegādāto talonu
atprečošana.
Orientējošais norēķinu karšu skaits: ~ 80 kredītkartes.
Katrai konkrētajai kartei pasūtītājs nosaka (attālināti, elektroniski) limitu (euro) attiecīgās kartes
lietotājam.
Norēķini par izlietoto degvielu – līdz katra nākošā mēneša 15.datumam.
4. Prasības degvielas kvalitātei:
Degvielai jāatbilst LR Ministru kabineta 26.09.2000.noteikumiem Nr.332 „Noteikumi par benzīna un
dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”, kas nosaka kvalitātes prasības Latvijas tirgū piedāvātajam
benzīnam un dīzeļdegvielai.

* KOMISIJA uzreiz pēc publikācijas ievietošanas IUB mājas lapā internetā (www.iub.gov.lv) par
atklātā konkursa „DEGVIELAS IEGĀDE DEGVIELAS UZPILDES STACIJĀS”, ID. NR. KND2014/07 norisi sastādīs aktu, kurā tiks fiksētas degvielas cenas Krāslavas pilsētā esošajās DUS, kas
norādītas DUS cenrādī, lai salīdzinātu ar informāciju, ko Pretendents norādīs finanšu piedāvājuma
tabulas 3.ailē.
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4.pielikums
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam „Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās”,
id. Nr. KND-2014/07

____________________________________________________________
(Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)

Nr.

Pasūtītāja minimālo prasību elementi

1.

Piedāvātās degvielas (Benzīns “95”, “98”,
dīzeļdegviela automobiļiem) atbilstība
normatīvo aktu prasībām

2.

3.

Pretendenta piedāvājums
(aizpilda pretendents)

Norēķinu kārtība degvielas uzpildes stacijās
(DUS)
Degvielas uzpildes staciju skaits un to atrašanās
vietas (adreses) Latvijas teritorijā, t.sk.:
- Krāslavas pilsētas teritorijā
- Rīgā (no pilsētas centra Daugavpils virzienā)
vai ne vairāk kā 50 km attālumā no Rīgas pie
autoceļa A6

Apliecinām, ka pasūtītājam būs iespēja iegādāties degvielu mūsu uzņēmuma degvielas uzpildes
stacijās saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.
Vārds, uzvārds,
Amats
Paraksts,
zīmoga
nospiedums
Datums
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5.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
iepirkumam „Degvielas iegāde degvielas uzpildes stacijās”,
id. Nr. KND-2014/07

(pretendenta nosaukums)
adrese -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------reģistrācijas Nr. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bankas rekvizīti -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piedāvā degvielu 24 mēnešu periodā saskaņā ar atklātā konkursa ID. Nr. KND-2014/07
noteikumiem par sekojošām cenām:

Nr.

Degvielas
nosaukums

-1-

-2-

1.
2.
3.

Degvielas
mazumtirdzniecības
cena
bez PVN
DUS *

Pretendenta
piedāvātā
fiksētā atlaide
24 mēnešu
periodā no
degvielas
mazumtirdzniecības
cenas DUS,

Degvielas
cena bez
PVN, ņemot
vērā
piedāvātās
atlaides,

Plānotie
apjomi

Nosacītā
degvielas
cena
bez PVN,
ņemot vērā
apjomu
īpatsvarus,

(Euro/litrā)
-3-

(Euro /litrā)
-4-

(Euro /litrā)
-5(3 - 4)

(litri)
-6-

(Euro)
-7(5x6)

Benzīns
A-95E
Benzīns
BE-98E
Dīzeļdegviela
automobiļiem
(DD)

150 000
10 000
170 000

Summa
kopā:
Apzīmējumi:
* - Degvielas mazumtirdzniecības cena EUR (bez PVN) Krāslavas pilsētas teritorijā esošajā DUS ar
trīs zīmēm aiz komata jāuzrāda uz šī atklātā konkursa publikācijas brīdi IUB mājas lapā internetā
(www.iub.gov.lv).
DUS – Degvielas uzpildes stacija.
Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina pasūtījuma izpildi atbilstoši
konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Vārds, uzvārds,
Amats
Paraksts,
zīmoga
nospiedums
Datums
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6.pielikums

Līguma projekts
Krāslavas novada dome, turpmāk tekstā – „Pircējs”, izpilddirektora Jāņa Geibas personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības
Nolikumu, no vienas puses un
___
„__________________”, turpmāk tekstā - „Pārdevējs”, valdes locekļa ____________ personā, kurš
rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, pamatojoties uz iepirkuma identifikācijas Nr. KND2014/07 rezultātiem (turpmāk tekstā – Iepirkums) ir noslēguši šo līgumu (turpmāk tekstā - Līgums)
par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, atbilstoši tehniskajām specifikācijām (Pielikums Nr.1) un
Līguma noteikumiem apņemas pārdot, bet Pircējs apņemas pirkt degvielu – benzīnu “95”, “98” un
dīzeļdegvielu (turpmāk tekstā saukta – Degviela), kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam tehniskajam un
finanšu piedāvājumam Konkursā, turpmāk šā Līguma tekstā saukts – Piedāvājums (Pielikums Nr.2 un
Pielikums Nr.3).
1.2. Pircējs pērk Degvielu Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk tekstā saukta– DUS)
Latvijas Republikas teritorijā, izmantojot Pārdevēja derīgas kredītkartes (turpmāk tekstā – Degvielas
norēķinu karte).
1.3. Pārdevējs un Pircējs vienojas, ka Konkursā norādītais Degvielas apjoms ir plānotais pārdodamais
apjoms un ka Pircējs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var iegādāties preces atbilstoši reālajai
nepieciešamībai par nepilnu apjomu vai par lielāku apjomu, nekā tas bija norādīts Konkursa
dokumentācijā.
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Pircējs Līguma darbības laikā pērk Degvielu saskaņā ar Pārdevēja piedāvājumā iekļauto
informāciju par norēķinu kārtību un Degvielas izcenojumiem.
2.2. Degvielas cena tiek noteikta saskaņā ar Degvielas mazumtirdzniecības cenu Pārdevēja DUS,
piemērojot atlaidi benzīnam “95”- EUR _____ (________) bez PVN no viena litra
mazumtirdzniecības cenas, benzīnam “98” - EUR _______ (_________) bez PVN no viena litra
mazumtirdzniecības cenas, dīzeļdegvielai - EUR ____ (________) bez PVN no viena litra
mazumtirdzniecības cenas Degvielas iegādei Latvijas Republikas teritorijā esošajos Pārdevēja DUS
un/vai pārējās Eiropas Savienības valstīs kurās darbojas Pārdevēja DUS.
2.3.
Līguma kopējā cena bez PVN ir ___________ EUR (________), PVN sastāda: ___ EUR
(____________) un līguma kopējā cena ar PVN ir ________ EUR (__________).
2.4. Pārdevējs šī Līguma darbības laikā nav tiesīgs samazināt konkursa piedāvājumā noteiktās atlaides
Degvielas iegādei.
2.5. Norēķināšanās par Degvielu notiek Pārdevēja DUS, Pircējam izmantojot degvielas norēķinu
kartes.
2.6. Norēķins par iegādāto degvielu, izmantojot degvielas kredītkartes notiek 15 (piecpadsmit) dienu
laikā pēc Pārdevēja rēķina un šī Līguma 3.1.10 un 3.1.11.punktos minētās atskaites saņemšanas
Pircēja grāmatvedībā, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Pārdevēja norēķinu kontu.
2.7. Degvielas norēķinu karšu izgatavošana, izsniegšana un izmantošana Pircējam ir bez maksas.
2.8. Degvielas norēķinu kartēm ir jābūt derīgām visā šī Līguma spēkā esamības laikā. Degvielas
norēķinu kartes derīguma termiņš ir jānorāda uz Degvielas norēķinu kartes.
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Pārdevēja tiesības un pienākumi:
3.1.1. Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteiktajām kvalitātes prasībām atbilstošu Degvielu.
3.1.2. DUS tīklā Degvielas iegādi nodrošina ar Degvielas norēķinu kartēm.
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3.1.3. Pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas nosūtīt Pircējam
Degvielas norēķinu karšu pieteikumu veidlapas un Degvielas norēķinu karšu lietošanas noteikumus.
3.1.4. Degvielas uzpildes iespēja ar Degvielas norēķinu kartēm tiks nodrošināta šādās Krāslavas
pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās DUS : _____ ielā, Krāslavā.
3.1.5. Pārdevējs piešķir Pircējam kredītu, kāds ir norādīts Degvielas norēķinu kartes pieteikumā. Par
degvielas norēķinu kartē norādītā kredīta pārtērēšanu un degvielas norēķinu karšu lietošanas
noteikumu pārkāpšanu ir atbildīgs Pircējs.
3.1.6. Pamatojoties uz Pircēja aizpildīto Degvielas norēķinu kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs
apņemas izgatavot un izsniegt Pircējam tā pasūtītās Degvielas norēķinu kartes 10 (desmit) darba dienu
laikā. Degvielas norēķinu karšu izsniegšanas nokavējuma gadījumā, Pārdevējs maksā Pircējam
līgumsodu 0,02% apmērā no kopējās līgumsummas par katru savlaicīgi neizsniegto Degvielas
norēķinu karti. Pircējam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot rēķina par apmaksu par Degvielas iegādi.
3.1.7. Pārdevējs apņemas 1 (vienas ) darba dienas laikā no paziņojuma saņemšanas veikt atbilstošas
korekcijas Degvielas norēķinu kartes kontā un noteiktajā limitā, ja to rakstveidā pieprasa Pircējs,
nosūtot rakstveida paziņojumu uz Pircēja šajā Līgumā norādīto juridisko adresi paziņojumu par
izmaiņām Degvielas norēķinu kartes limitā.
3.1.8. Pārdevējs nodrošina Degvielas norēķinu karšu identifikācijas un drošības aizsardzību.
3.1.9. Katra mēneša sākumā Pārdevējs par iepriekšējo kalendāro mēnesi iesniedz Pircējam Degvielas
norēķinu karšu pārskatu par iegādi ar katru karti un rēķinu. Degvielas norēķinu karšu pārskats, rēķins
un cita informācija tiek izsūtīta pa pastu uz Pārdevēja rēķina.
3.1.10. Pārdevējs līdz katra mēneša 5.datumam izsūta Pircējam šajā Līgumā paredzēto grāmatvedības
atskaiti par iepriekšējo mēnesi.
3.1.11. Pārdevējs ir pilnībā materiāli atbildīgs par Līgumā noteikto saistību izpildi. Līgumā noteikto
saistību neizpildes gadījumā, Pārdevējs sedz Pircējam visus izdevumus un zaudējumus, kas radušies
saistībā ar šajā Līgumā noteikto Pārdevēja saistību neizpildes faktu.
3.2. Pircēja tiesības un pienākumi:
3.2.1. Pircējs, pasūtot Pārdevējam Degvielas norēķinu kartes, apņemas aizpildīt Degvielu norēķinu
kartes pieteikuma veidlapas, norādot Degvielas norēķinu karšu izgatavošanai un turpmākai lietošanai
nepieciešamo informāciju.
3.2.2. Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Degvielas norēķinu karšu
izmantošanu.
3.2.3. Par šī Līguma darbības laikā papildus izsniedzamām Degvielas norēķinu kartēm Pircējs informē
Pārdevēju, Puses savstarpēji vienojas un rakstiski noformē attiecīgu vienošanos, kas kļūst par šī
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3.2.4. Pircējam ir pienākums savlaicīgi informēt Pārdevēju gadījumā, ja Degvielas norēķinu karte ir
nozaudēta.
3.2.5. No brīža, kad Pircējs ir informējis Pārdevēju par Degvielas norēķinu kartes nozaudēšanu, Pircējs
neuzņemas atbildību un neapmaksā Degvielas iegādi, kas veikta izmantojot pazaudēto Degvielas
norēķinu karti.
3.2.6. Ja Pircējs konstatē bojātu vai nederīgu Degvielas norēķinu karti, par to tiek sastādīts attiecīgs
akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji. Pārdevējs 24 (divdesmit četru) stundu laikā no akta
parakstīšanas dienas bez maksas nomaina par bojātu vai nederīgu atzītu Degvielas norēķinu karti.
3.3. Katra Puse ir atbildīga par savu saistību pienācīgu un savlaicīgu izpildi.
4. DEGVIELAS KVALITĀTE
4.1. Degvielai, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, jāatbilst Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.
4.2. Pretenzijas par Degvielas kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstiski, nosūtot to uz Pārdevēja
Līgumā noradīto adresi.
4.3. Pārdevējs izskata Pircēja iesniegto pretenziju 5 (piecu) dienu laikā no tās saņemšanas dienas.
4.4.
Pamatotas pretenzijas gadījumā Pārdevējs atlīdzina Pircēja samaksāto naudas summu par
nekvalitatīvo Degvielu, atskaitot to Pircēja Degvielas norēķinu kartes kontā. Ja Pārdevējs Pircēja
iesniegto pretenziju par Degvielas kvalitāti neatzīst, jebkura no Pusēm atzinuma sniegšanai par
Degvielas kvalitāti var pieaicināt ekspertu. Ja pieaicinātais eksperts pamatoti apstiprina nekvalitatīvas
Degvielas faktu, Pārdevējs sedz visus Pircēja zaudējumus un izdevumus, kas radušies Pircējam sakarā
ar nekvalitatīvu Degvielu un ar eksperta darbību saistītos izdevumus un līgumsodu 0,1% apmērā no
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kopējās līgumsummas apmērā par katru nekvalitatīvas Degvielas piegādes gadījumu vienai
automašīnai.
5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā
radusies nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu rezultātā, ko Puses nevarēja paredzēt un novērst
racionāliem līdzekļiem. Šeit pieskaitāmi dabas katastrofas, ugunsgrēks, plūdi, zibens, elektropadeves
bojājumi, blokāde, karš, jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai
aizliegumi un citi ārkārtēji apstākļi, kā arī pārējie Pušu kontrolei nepakļautie apstākļi.
5.2. Šādu apstākļu pastāvēšanas gadījumā viena no Pusēm 3 (trīs) dienu laikā nosūta paziņojumu otrai
Pusei un rakstveidā vienojas par Līguma noteikumu tālāko izpildi, kā arī ziņo rakstiski otrai Pusei par
laika pagarinājumu, kas nepieciešams saistību izpildei. Tāpat arī vienai Pusei ir jāziņo otrai Pusei par
to, kad ir beigusies nepārvaramas varas un ārkārtēju apstākļu darbība, uz ko balstoties, Puses vienojas
par turpmākajām Līguma darbības sekām.
5.3. Ja Puse neinformē par šādiem apstākļiem otru Pusi saprātīgā laikā un kārtībā, tā zaudē tiesības
atsaukties uz šādu apstākļu esamību un ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.
5.4. Pusēm šādos apstākļos ir jāveic visi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu iespējamos zaudējumus
otrai Pusei.
5.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek izbeigta un
Puses veic savstarpējo norēķinu.
5.6. Nepārvaramas varas apstākļu esamība ir jāpierāda Pusei, kura uz tiem atsaucas.
6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
6.1. Šis Līgums stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz 24 (divdesmit četriem)
mēnešiem.
6.2. Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz savstarpējo saistību saturu un to izpildes
komerciālajiem noteikumiem.
6.3. Neviena no Pusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un saistības, kas attiecas un izriet no šī Līguma,
trešajai personai bez otras Puses rakstveida piekrišanas.
6.4. Šajā Līgumā neatrunātajos jautājumos Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
6.5. Visus strīdus un domstarpības, kas izriet no šī Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
Gadījumā, ja Puses nevar vienoties 15 (piecpadsmit) dienu laikā dienu laikā no strīda rašanās dienas,
jebkura no Pusēm ir tiesīga griezties Latvijas Republikas tiesu iestādēs strīdus izšķiršanai.
6.6. Visas izmaiņas un papildinājumi šī Līguma nosacījumiem ir atzīstami par spēkā esošiem tikai tad,
ja tie ir abpusēji rakstveidā saskaņoti un abu Pušu parakstīti.
6.7. Pušu pienākums ir informēt vienai otru par šajā Līgumā norādīto rekvizītu maiņu 3 (trīs) darba
dienu laikā.
6.8. Līgums sastādīts divos vienādos eksemplāros latviešu valodā uz ___ (___) lapām, vienam
eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Līgumam uz
tā noslēgšanas brīdi ir pievienoti 3 pielikumi uz ___ lapām.
6.9. Ar šo Līgumu Pircējs no savas puses pilnvaro _______, tālr. __________, e-pasts ___________,
savukārt Pārdevējs no savas puses pilnvaro ______________, tālr. __________ kontrolēt šī Līguma
izpildi.
7. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Pircējs:

Pārdevējs:
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