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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – TM 2018/17
1.2. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums
Adrese
Reģ. Nr.
Kontaktpersona
iepirkuma
organizatoriskos
jautājumos:

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija
Brīvības bulvāris 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīga, LV – 1536
90000070045
Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Iepirkumu un
līgumu nodaļas juriskonsulte Laura Meijere (tālrunis 67036761,
fakss 67036754, e–pasts: laura.meijere@tm.gov.lv).

1.3. Iestādes, kuras slēgs iepirkumu līgumus (turpmāk arī – Pasūtītāji) un kuru
vajadzībām tiek veikts iepirkums centrālā aparāta ietvaros:
1.3.1. Tieslietu ministrija, reģistrācijas Nr. 9000070045 (pirmā daļa);
1.3.2. Valsts zemes dienests, reģistrācijas Nr. 90000030432 (otrā daļa);
1.3.3. Valsts probācijas dienests (Bauska, Cēsis, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava,
Jūrmala, Kuldīga, Liepāja, Madona, Ogre, Rēzekne, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums,
Valmiera, Ventspils), reģistrācijas Nr. 90001625082 (trešā daļa);
1.3.4. Valsts probācijas dienests (Aizkraukle), reģistrācijas Nr. 90001625082 (ceturtā
daļa);
1.3.5. Valsts probācijas dienests (Alūksne), reģistrācijas Nr. 90001625082 (piektā daļa);
1.3.6. Valsts probācijas dienests (Balvi), reģistrācijas Nr. 90001625082 (sestā daļa);
1.3.7. Valsts probācijas dienests (Dobele), reģistrācijas Nr. 90001625082 (septītā daļa);
1.3.8. Valsts probācijas dienests (Krāslava), reģistrācijas Nr. 90001625082 (astotā daļa);
1.3.9. Valsts probācijas dienests (Limbaži), reģistrācijas Nr. 90001625082 (devītā daļa);
1.3.10. Valsts probācijas dienests (Ludza), reģistrācijas Nr. 90001625082 (desmitā daļa);
1.3.11. Valsts probācijas dienests (Olaine), reģistrācijas Nr. 90001625082 (vienpadsmitā
daļa);
1.3.12. Valsts probācijas dienests (Preiļi), reģistrācijas Nr. 90001625082 (divpadsmitā
daļa);
1.3.13. Valsts probācijas dienests (Salaspils), reģistrācijas Nr. 90001625082 (trīspadsmitā
daļa);
1.3.14. Valsts probācijas dienests (Talsi), reģistrācijas Nr. 90001625082 (četrpadsmitā
daļa);
1.3.15. Valsts probācijas dienests (Valka), reģistrācijas Nr. 90001625082 (piecpadsmitā
daļa).
1.4. Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets ir degvielas - bezsvina benzīna ar oktānskaitli (95E) (turpmāk –
benzīns 95E) un sezonai atbilstošas dīzeļdegvielas (turpmāk – DD) (turpmāk kopā –
Degviela) iegāde degvielas uzpildes stacijās (turpmāk arī – DUS), DUS darba laikos
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (turpmāk – Baltijas valstis), saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju (nolikuma II nodaļa) (turpmāk viss kopā – Preces iegāde).
1.5. CPV kods 09100000-0 (Degvielas).
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1.6. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:
1.6.1. pirmā daļa DD iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai (nolikuma II
nodaļa);
1.6.2. otrā daļa DD un benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa);
1.6.3. trešā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa);
1.6.4. ceturtā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa);
1.6.5. piektā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa);
1.6.6. sestā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa);
1.6.7. septītā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa);
1.6.8. astotā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa);
1.6.9. devītā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa);
1.6.10. desmitā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai specifikācijai
(nolikuma II nodaļa);
1.6.11. vienpadsmitā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai
specifikācijai (nolikuma II nodaļa);
1.6.12. divpadsmitā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai
specifikācijai (nolikuma II nodaļa);
1.6.13. trīspadsmitā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai
specifikācijai (nolikuma II nodaļa);
1.6.14. četrpadsmitā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai
specifikācijai (nolikuma II nodaļa);
1.6.15. piecpadsmitā daļa benzīna 95E iegāde, atbilstoši nolikuma Tehniskajai
specifikācijai (nolikuma II nodaļa).
1.7. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss). Pretendents var iesniegt
piedāvājumu par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi. Piedāvājumu variantu
iesniegšana netiek atļauta. Konkursa rezultātā tiks slēgti iepirkuma līgumi (turpmāk –
līgums) par katru daļu atsevišķi. Ja Valsts probācijas dienesta vairākās iepirkuma
priekšmeta daļās uzvar viens pretendents, Valsts probācijas dienests slēdz vienu līgumu
par konkrētajām daļām, norādot katras daļas degvielas apjomu un izmaksas.
1.8. Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana
Nr.p.k. Aktivitāte
Datums
Laiks
1.8.1.
Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
10.07.2018
14.00
1.8.2.
Plānotā piedāvājumu atvēršana
10.07.2018
14.00
Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā
(turpmāk - EIS). Ārpus EIS iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem
nolikuma prasībām. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis
piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā
atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai;
1.8.3. Piedāvājumu atvēršana sākas tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām EIS,
izņemot gadījumu, ja no EIS uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS
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darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus. Šādā gadījumā tiek pagarināts
piedāvājumu iesniegšanas termiņš un Pasūtītājs tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā
Ministrija/Publiskie iepirkumi publicē informāciju par piedāvājumu iesniegšanas
termiņa pagarināšanu, vienlaikus informējot par pieņemto lēmumu visus piegādātājus,
kuri ir reģistrējušies kā Konkursa nolikuma saņēmēji, un publicē paziņojumu par
izmaiņām vai papildu informāciju. Ja no EIS uzturētāja ir saņemts paziņojums par
traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību,
Konkurss tiek pārtraukts un Pasūtītājs publicē paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu;
1.8.4. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas process ir atvērts, pretendenti atvēršanas procesam
var sekot līdzi EIS vai klātienē Tieslietu ministrijā – Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no
Tērbatas ielas), Rīgā, LV-1536. Gadījumā, ja pretendents vēlas piedalīties piedāvājumu
atvēršanas procesā klātienē, tas iepriekš jāpiesaka pa tālruni 67036761 vai 67036858;
1.8.5. Ja Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā ir iesniegts
iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas Konkursa nolikumā vai paziņojumā par
līgumu, tad Pasūtītājs tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi
un EIS www.eis.gov.lv publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus:
1.8.5.1. ja Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā iesniegumu izskatīšanas komisija,
atļauj slēgt iepirkuma līgumu un atstāj spēkā Konkursa nolikumā noteiktās
prasības vai iepirkuma komisijas lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta,
Pasūtītājs tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi un
EIS www.eis.gov.lv publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes
vietu un laiku, kā arī vismaz 3 (trīs) darbadienas iepriekš informē par to
Pretendentus, kuri Konkursā ir iesnieguši piedāvājumus;
1.8.5.2. ja Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā iesniegumu izskatīšanas komisija
aizliedz slēgt iepirkuma līgumu un atceļ Konkursa nolikumā noteiktās prasības
vai iepirkuma komisijas lēmumu pilnībā vai kādā tā daļā, tādā gadījumā
Pasūtītājs neatver Konkursā iesniegtos piedāvājumus.
1.9. Papildu informācijas sniegšana
1.9.1. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par nolikumu. Šie
pieprasījumi iesniedzami rakstveidā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un
Elektronisko dokumentu likuma prasībām Tieslietu ministrijā – Brīvības bulvārī 36 (ar
ieeju no Tērbatas ielas), Rīgā, LV-1536;
1.9.2. Uz informācijas pieprasījumiem jābūt norādei: Atklātam konkursam „Degvielas
iegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs TM 2018/17;
1.9.3. Termiņš, kas aprēķināms dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc notikuma,
kurš nosaka tā sākumu. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu
informāciju par nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu
laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
Pasūtītājs vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu ieinteresētajam piegādātājam,
kas uzdevis jautājumu, ievieto šo informāciju tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā
Ministrija/Publiskie iepirkumi un EIS www.eis.gov.lv, norādot arī uzdoto jautājumu;
1.9.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus nolikumā, Pasūtītājs ievieto šo informāciju par
grozījumiem tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi un EIS
www.eis.gov.lv;
1.9.5. Visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk., nolikums un atbildes uz ieinteresēto
piegādātāju jautājumiem, ir pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā
Ministrija/Publiskie iepirkumi un EIS www.eis.gov.lv;
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1.9.6. Ieinteresētais piegādātājs EIS šā Konkursa sadaļā var reģistrēties kā Konkursa nolikuma
saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.1
1.10. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme
1.10.1. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit)
dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz 2
(divu) ieinteresēto piegādātāju rakstiski priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju
sanāksmi. Termiņš, kas aprēķināms dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai pēc
notikuma, kurš nosaka tā sākumu;
1.10.2. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa
pēdējās dienas un informāciju par sanāksmi ievieto tīmekļvietnē www.tm.gov.lv sadaļā
Ministrija/Publiskie iepirkumi un EIS www.eis.gov.lv vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš.
Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā
uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiks protokolēta. Protokolu paraksta
sanāksmē klātesošie iepirkuma komisijas locekļi.
1.11. Piedāvājuma noformēšana:
1.11.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
1.11.1.1. izmantojot EIS piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas šā Konkursa sadaļā
ievietotās formas;
1.11.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un
augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar
formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par
aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.11.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS ar
trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar
elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par
aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā
arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.11.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1.11.2.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai
elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai
vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
1.11.2.2. iesniedzot piedāvājumu, jāizmanto EIS sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas
nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu, vai
elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu un elektroniskā paraksta statusu. Pieteikumu paraksta pretendenta
pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu
paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota
pilnvara (pievienots elektroniski dokumenta oriģināls PDF formātā). Pilnvarā
precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
1.11.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram,
sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu
latviešu valodā;
1.11.4. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu
juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā
apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par
iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41. panta

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk.
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
1
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piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai
iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;
1.11.5. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN);
1.11.6. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā ietvertos
nosacījumus;
1.11.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS darbība un nebūtu
ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst
saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja
piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts;
1.12. Pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula),
iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai
nodrošinātu iepirkuma norisi, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Personu dati tiks
publiskoti atbilstoši Publisko iepirkuma likumā un uz tā pamata izdoto tiesību aktu
noteiktajam apjomam. Personas datu apstrādes pārzinis ir Tieslietu ministrija, Brīvības
bulvāris 36, Rīga, LV-1536.
2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja tiek konstatēts, ka tas atbilst
jebkuram no Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā iekļautajiem pretendenta
izslēgšanas nosacījumiem.
2.2. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, nedrīkst attiekties
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie
nosacījumi.
2.3. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo
pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās publiska būvdarbu, pakalpojuma
vai piegādes līguma vērtības, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās
daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punkta nosacījumi.
2.4. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka
tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajām prasībām, nedrīkst attiekties Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās
daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi.
2.5. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja kandidāts vai pretendents ir ārzonā
reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
2.6. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja Latvijā reģistrēta kandidāta vai
pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā
reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
2.7. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja kāds no kandidāta vai pretendenta
norādītajiem apakšuzņēmējiem vai kāda no personām, uz kuras iespējām kandidāts vai
pretendents balstās, ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
2.8. Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:
2.8.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora
priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1.punktā un 7.punkta "a"
apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir
pagājuši trīs gadi;
2.8.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Publisko iepirkumu likuma
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42. panta pirmās daļas 6. punktā un 7. punktā "b" apakšpunktā minētajiem
pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12
mēneši.
2.9. Pretendents ir nodrošinājis vismaz 1 (vienu) iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču iegādi.
Par iepirkuma priekšmetam līdzīgu preču iegādi tiks uzskatīta degvielas iegāde
mazumtirdzniecībā, pēc kārtas vismaz 12 (divpadsmit) mēnešu periodā.
2.10. Pretendentam ir uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi spēkā esoša atļauja (licence), kas
apliecina, ka pretendentam ir tiesības veikt degvielas mazumtirdzniecību.
2.11. Pretendents, kurš neatbilst kādai no nolikuma 2. punktā norādītajām Pretendentu atlases
prasībām, tiek noraidīts no turpmākās dalības Konkursā, un tā piedāvājums netiek
izskatīts.
3. PRETENDENTA ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu
atbilstībai nolikuma noteiktajām atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma
procedūras dokumentu (turpmāk EVIPD)2. EVIPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas
Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta
veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. Ja Pretendents izvēlējies
iesniegt EVIPD dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras
iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā
noteiktajām prasībām, un par Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo
Pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības. Personu apvienība
iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku.
3.2. Pieteikums dalībai Konkursā:
3.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā apliecina Pretendenta apņemšanos sniegt
Pakalpojumu saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai
personas, kurām ir tiesības pārstāvēt Pretendentu;
3.2.2. pieteikumu dalībai Konkursā sagatavo atbilstoši nolikuma IV nodaļas 1. veidlapai
un pievieno klāt papildus pieprasītos dokumentus. Pieteikumā, atbilstoši Iepirkumu
uzraudzības
biroja
sniegtajam
skaidrojumam
(https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn
.pdf) un Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mazo un vidējo
uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.)) jānorāda, kādam statusam atbilst
Pretendents – mazajam vai vidējam uzņēmumam.
3.3. Ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja Pretendents ir personālsabiedrība, atbilst
Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1.,2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā
minētajam izslēgšanas gadījumam, Pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts
par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un
pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā
kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem
tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu
uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams Eiropas Komisijas tīmekļvietnē:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd, kā arī word formātā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
Skat. arī Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2016/7 (2016. gada 5. janvāris), ar ko nosaka standarta veidlapu
Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV
Skat. arī skaidrojumu IUB tīmekļvietnē
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_ESPD_20170725.pdf
2
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3.4. Ja Pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, Pasūtītājs izslēdz attiecīgo
Pretendentu no dalības Konkursā atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās
daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.
3.5. Pasūtītājs izvērtē Pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja Pretendents ir
personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga
nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var prasīt
attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomas kompetentām institūcijām
atzinumus par pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un
tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.
3.6. Ja Pasūtītājs veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un
līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu
no dalības Konkursā. Ja veiktie pasākumi ir nepietiekami, Pasūtītājs pieņem lēmumu
izslēgt pretendentu no tālākas dalības Konkursā.
3.7. Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju
apakšuzņēmēji, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļa.
Apakšuzņēmējs ir Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura
nepieciešama ar Pircēju noslēgta līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona ir saistīta
ar Pretendentu vai citiem apakšuzņēmējiem. Apakšuzņēmēja kopējo vērtību noteic, ņemot
vērā apakšuzņēmēja un visu Konkursa ietvaros tā saistīto uzņēmumu vērtību. Par saistīto
uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam
ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību,
kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme
attiecīgajā apakšuzņēmējā.
3.8. Lai apliecinātu atbilstību nolikuma 2.9. punktam, pretendents iesniedz informāciju par
būtiskākajām veiktajām piegādēm, pēc kārtas vismaz 12 (divpadsmit) mēnešu periodā,
norādot summas, laiku un saņēmējus (publiskas vai privātas personas) (atbilstoši
nolikuma 2.9. punktā noteiktajiem kritērijiem), atbilstoši nolikuma IV nodaļas
17. veidlapai vai var pievienot izziņas vai atsauksmes.
3.9. Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 2.10. punktā minētajai prasībai, pretendents iesniedz
uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi spēkā esošas atļaujas (licences), kas apliecina, ka
pretendentam ir tiesības veikt degvielas mazumtirdzniecību, kopiju.
4. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
4.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi,
saskaņā ar nolikumu (tajā skaitā tehnisko specifikāciju), izmantojot nolikuma IV nodaļas
2., vai 3., vai 4., vai 5., vai 6., vai 7., vai 8., vai 9., vai 10., vai 11., vai 12., vai 13., vai 14.,
vai 15., vai 16. veidlapu.
5. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
5.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo, ņemot vērā attiecīgās iepirkuma priekšmeta
daļas tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības, atbilstoši nolikuma IV nodaļas 18., vai
19., vai 20., vai 21., vai 22., vai 23., vai 24., vai 25., vai 26., vai 27., vai 28., vai 29., vai
30., vai 31., vai 32. veidlapai. Cenas norāda euro (EUR) ar 2 (divām) zīmēm aiz komata.
5.2. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda:
5.2.1. 1 (viena) litra degvielas cenu 2018. gada 29. jūnijā bez PVN (šo cenu nosaka, ņemot
vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā;
5.2.2. konstantu atlaidi Latvijas teritorijā no 1 (viena) litra degvielas cenas DUS;
5.2.3. degvielas cenu ar nolikuma 5.2.2. punktā minēto atlaidi bez PVN;
5.2.4. piedāvājuma kopējo cenu (bez PVN un ar PVN).
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5.3. Pretendenta piedāvātajai atlaidei jābūt nemainīgai visā līgumu darbības laikā. Iespējamā
inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu atlaides
samazināšanai, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina,
sagatavojot finanšu piedāvājumu.
5.4. Pretendenta piedāvātā atlaide nevar tikt samazināta iepirkuma līguma darbības laikā.
6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
6.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
6.1.1. Iepirkuma komisija sākotnēji veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši
nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām;
6.1.2. Ja piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām attiecībā uz piedāvājuma
noformējumu, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
6.2. Pretendentu atlase:
6.2.1. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija veic pārbaudi, lai pārliecinātos, vai
Pretendents atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
6.2.2. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas atstāj un noraida tos pretendentu
piedāvājumus, kuri nav atbilstoši nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases
prasībām.
6.3. Piedāvājuma atbilstības pārbaude:
6.3.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav
aritmētisku kļūdu;
6.3.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas
izlabo;
6.3.3. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo Pretendentam,
kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskas
kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas;
6.3.4. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā atbilstoši nolikuma prasībām
iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, iepirkuma
komisija pieprasa, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina
dokumentos ietverto informāciju.
6.4. Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji:
6.4.1. Iepirkuma komisija katrā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas saimnieciski
visizdevīgāko no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, tajā skaitā
tehniskajai specifikācijai, pamatojoties uz nolikumā noteiktajiem piedāvājumu
vērtēšanas kritērijiem;
6.4.2. Iepirkuma komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka katrā daļā
atsevišķi, aprēķinot izdevīguma punktus, kurus veido kritēriju novērtējumu summa;
6.4.3. Iepirkuma komisija kritēriju vērtēšanai izmanto informāciju, kas norādīta
Pretendenta piedāvājumā, ņemot vērā piedāvājumā iesniegtās cenas/summas bez
PVN un tehnisko piedāvājumu, kurš iesniegts atbilstoši Konkursa nolikuma IV
nodaļas 2., vai 3., vai 4., vai 5., vai 6., vai 7., vai 8., vai 9., vai 10., vai 11., vai 12.,
vai 13., vai 14., vai 15., vai 16. veidlapai;
6.4.4. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma priekšmetam pirmajai,
otrajai, trešajai, ceturtajai, piektajai, sestajai, septītajai, astotajai, devītajai,
desmitajai, vienpadsmitajai, divpadsmitajai, trīspadsmitajai, četrpadsmitajai
un piecpadsmitajai daļai nosaka pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem:
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Nr. p.
k.

Kritērijs

Maksimālais punktu
skaits kritērijam

1.

Piedāvājuma kopējā cena (attiecīgajā iepirkuma
priekšmeta daļā)

80

2.

Norēķinu kārtība
Kopā maksimālais punktu skaits

20
100

Piedāvājuma kopējo cenu iepirkuma komisija izvērtē šādi: vislētāko piedāvājuma kopējo
cenu (bez PVN) (zemākā cena) vērtē ar maksimālo punktu skaitu un tas saņem 80
punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaitu nosaka pēc formulas: Punktu skaits =
(viszemākā piedāvājuma kopējā cena/piedāvātā piedāvājuma kopējā cena) x 80.
Norēķinu kārtību iepirkuma komisija izvērtē šādi: 20 punkti tiek piešķirti, ja pretendenta
piedāvājumā piedāvāts norēķināties ar pēcapmaksas degvielas kartēm (kredītkartes). Ja
pretendenta piedāvājumā piedāvāts norēķināties ar priekšapmaksas degvielas kartēm
(debetkartes), tad pretendenta piedāvājumam tiek piešķirti 0 punkti.
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kas saņēmis
visaugstāko skaitlisko vērtējumu (punktu skaitu) katrā iepirkuma priekšmeta daļā
atsevišķi.
6.7. Ja iepirkuma komisija pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums kādā no daļām ir
vienāds, šādā gadījumā iepirkuma komisija attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā izvēlas
piedāvājumu, kura iegūto punktu skaits kritērijā Nr. 1 „Piedāvājuma kopējā cena” ir
lielāks.
6.8. Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas noteikto
izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu (tajā skaitā Publisko
iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajām
personām), kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un nolikumā noteiktajām
prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.
7. IEPIRKUMA LĪGUMS
7.1. Pasūtītāji slēdz iepirkuma līgumus ar izraudzīto Pretendentu par katru iepirkuma
priekšmeta daļu atsevišķi, pamatojoties uz Pretendenta iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar
nolikuma noteikumiem un līguma projektiem, kuri iekļauti nolikuma III nodaļā.
8. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU
NOMAIŅA UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE
8.1. Informācija par personāla un apakšuzņēmēju maiņu tiks pievienota līgumam, ja uzvarētājs
līguma izpildē būs iesaistījis personālu un apakšuzņēmējus.
8.2. Konkursā izraudzītais Pretendents (iepirkuma līguma puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas
ar Pircēju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu
apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un
apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
8.3. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā
kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai
iepirkuma līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais
personāls neatbilst Konkursa nolikumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav
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vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
8.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no
šādiem nosacījumiem:
8.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā apakšuzņēmējiem
izvirzītajām prasībām;
8.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā izraudzītais
Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par
līgumu un Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam
apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācija, uz kādu Konkursā
izraudzītais Pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām
prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā
(atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras
dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkuma likuma 42. panta pirmajā
daļā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai
Konkursa nolikumā) minētajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Pretendenta
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli
atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās
tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši
Konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.
8.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma
42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus
skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Konkursā izraudzītā Pretendenta (iepirkuma
līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
piesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami
lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
9. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
9.1.1. pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas
nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī
piedāvājumu novērtēšanai;
9.1.2. pieprasīt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina dokumentos
ietverto informāciju vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi
pret visiem pretendentiem;
9.1.3. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei un
piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai;
9.1.4. izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums ir nākošais
saimnieciski izdevīgākais, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu attiecīgajā
iepirkuma priekšmeta daļā. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas
tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko
piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus
dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu
ar Pircēju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā
Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par
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vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais
Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto
Pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu attiecīgajā
iepirkuma priekšmeta daļā, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
9.1.5. izbeigt Konkursu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, ja:
9.1.5.1. nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi;
9.1.5.2. pretendenti neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām
kvalifikācijas prasībām;
9.1.5.3. iesniegti kvalifikācijas prasībām neatbilstošu un no iepirkuma procedūras
izslēdzamu kandidātu pieteikumi;
9.1.5.4. iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši
piedāvājumi;
9.1.5.5. piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem.
9.1.6. pārtraukt Konkursu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, ja pārtraukšanas iemesls ir
noteikts 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumos Nr. 107 “Iepirkuma
procedūru un metu konkursu norises kārtība”, vai jebkurā brīdī, ja tam ir objektīvs
pamatojums;
9.1.7. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53. pantā noteiktajai kārtībai izvērtēt, vai
Pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā
iepirkuma priekšmeta daļā, iesniegtais piedāvājums nav atzīstams par nepamatoti lētu.
9.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
9.2.1. nodrošināt Konkursa norisi un dokumentēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
9.2.2. labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas;
9.2.3. nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret
tiem;
9.2.4. pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt
informāciju par nolikumu;
9.2.5. vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu
likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt
lēmumu par Konkursa pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
9.2.6. pārtraukt Konkursu, ja attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā piedāvājumu ir iesniedzis
tikai viens Pretendents, vai tikai viens Pretendents atbilst Konkursa nolikumā, vai
paziņojumā par līgumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām un Pasūtītājs nevar
pamatot, ka Konkursā izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas;
9.2.7. ja Pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma
slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā, kā sākotnējo pierādījumu
atbilstībai pretendentu atlases prasībām ir iesniedzis EVIPD, pirms lēmuma pieņemšanas
par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā
pieprasīt iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību Pretendentu atlases
prasībām.
10. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
10.1. Pretendenta tiesības:
10.1.1. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
10.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām mainīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu;
10.1.3 kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases
prasībām iesniegt EVIPD.
10.2. Pretendenta pienākumi:
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10.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
10.2.2. sniegt patiesu informāciju;
10.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas
nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma
atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai. Atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem
sniedzamas iepirkuma komisijas norādītāja laikā vai samērīgi ar laiku, kas nepieciešams
šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai;
10.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
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II NODAĻA
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
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IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIRMĀ DAĻA
(TIESLIETU MINISTRIJA)
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

3.2.

Prasības degvielai
Dīzeļdegviela ne vairāk kā 8 000 litri visā līguma darbības laikā
Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jābūt laikapstākļiem atbilstošai
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
ne mazāk kā viena degvielas uzpildes stacija katrā no šādiem Latvijas reģioniem: Vidzemē,
Kurzemē, Zemgalē, Latgalē (vēlams Jelgavā, Rēzeknē, Cēsīs, Liepājā)
ne mazāk kā 10 degvielas uzpildes stacijas Rīgā
ne mazāk kā 5 degvielas uzpildes stacijas Igaunijā
ne mazāk kā 5 degvielas uzpildes stacijas Lietuvā
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas

4.* Norēķinu kārtība
4.1. Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību visās
pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
5.* Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
5.1 Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
5.2. Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
5.3 Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
6.* Prasības degvielas kartēm
6.1. Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
6.2. Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
7. Cena degvielai
7.1. Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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IEPIRKUMA PRIEKŠMETA OTRĀ DAĻA
(VALSTS ZEMES DIENESTS)
1. Prasības degvielai
1.1. Dīzeļdegviela ne vairāk kā 20 000 litri visā līguma darbības laikā;
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 40 000 litri visā līguma darbības laikā
1.2. Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) jābūt laikapstākļiem atbilstošai
2. Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
2.1. ne mazāk kā 10 degvielas uzpildes stacijas Rīgā
2.2. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Jūrmalā
2.3. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Liepājā
2.4. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Ventspilī
2.5. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Jelgavā
2.6. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Ogrē
2.7. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Valmierā
2.8. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Cēsīs
2.9. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Gulbenē
2.10. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Jēkabpilī
2.11. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Rēzeknē
2.12. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Daugavpilī
2.13. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Kuldīgā
2.14. ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Madonā
2.15. Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās sava
degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
2.16. Pretendents obligāti nodrošina DUS, kurās vienlaikus ir iespējams iegādāties gan benzīnu 95E vai
ekvivalents, gan DD.
3. Atbilstība standartiem
3.1. Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
3.2. Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
4.* Norēķinu kārtība
4.1. Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību visās
pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
5.* Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
5.1 Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
5.2. Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
5.3 Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
6.* Prasības degvielas kartēm
6.1. Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
6.2. Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
7. Cena degvielai
7.1. Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TREŠĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Bauska, Cēsis, Daugavpils, Gulbene, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Kuldīga, Liepāja, Madona,
Ogre, Rēzekne, Rīga, Saldus, Sigulda, Tukums, Valmiera, Ventspils)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 40 671 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jēkabpils,
Jelgavas, Jūrmalas, Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres, Rēzeknes, Rīgas, Saldus, Siguldas,
Tukuma, Valmieras, Ventspils pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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IEPIRKUMA PRIEKŠMETA CETURTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Aizkraukle)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 1 622 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Aizkraukles pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIEKTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Alūksne)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 1 721 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Alūksnes pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA SESTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Balvi)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 1 719 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Balvu pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA SEPTĪTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Dobele)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 1 215 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Dobeles pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA ASTOTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Krāslava)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 1 157 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Krāslavas pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DEVĪTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Limbaži)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 1 483 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Limbažu pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DESMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Ludza)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 1 774 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Ludzas pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA VIENPADSMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Olaine)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 1 090 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Olaines pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)

26
* vēlamās prasības

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DIVPADSMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Preiļi)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 1 851 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Preiļu pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TRĪSPADSMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Salaspils)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 1 211 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Salaspils pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA ČETRPADSMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Talsi)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 1 373 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Talsu pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)

29
* vēlamās prasības

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIECPADSMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
(Valka)
1.
1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.
4.*
4.1.
5.*
5.1
5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 2 108 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes degvielas saņemšanas iespējas visās Pretendenta DUS
Latvijas Republikas teritorijā ar vienādiem saņemšanas, norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī visās
sava degvielas mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt degvielu Valkas pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā
arī normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par vides aizsardzības
prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas
atbilstības novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst
jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu palīdzību
visās pretendenta DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz
5.datumam par degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu iespējams saņemt atskaiti,
kurā ietverta informācija par katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide.
Pretendentam jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido pretendenta degvielas realizācijas cena DUS
mīnus pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā noteiktā atlaide
darbojas uz degvielas iegādi Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

III NODAĻA
IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

31
* vēlamās prasības

Līgums Nr. ______________
Degvielas iegāde (TM 2018/17)
Iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai
Rīgā

2018. gada _____________________

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija (reģistrācijas Nr. 90000070045) tās
______________ personā, kurš (-a) rīkojas, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma
17. panta pirmo daļu un 23. panta pirmo daļu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
____________________ (reģistrācijas Nr. ___________), tā/tās __________ personā, kurš(-a)
rīkojas, pamatojoties uz __________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti –
Puses,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 60. panta pirmo daļu un uz atklātā konkursa
„Degvielas iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2018/17) iepirkuma komisijas
20__. gada __. __________ lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs pārdod un Pasūtītājs, izmantojot Izpildītāja kredītkartes (turpmāk – Kartes),
iegādājas dīzeļdegvielu (turpmāk – Prece) Izpildītāja degvielas uzpildes stacijās
(turpmāk – DUS), DUS darba laikos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
2. Līguma termiņš, summa un norēķinu kārtība
2.1. Līgums tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Līguma kopējā summa nepārsniedz
______ EUR ( ____ euro un __ centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā (turpmāk – PVN). Pasūtītājs iegādājas Preci pēc
nepieciešamības.
2.2. Izpildītājs piešķir Pasūtītājam pastāvīgu atlaidi EUR ____ (____________ euro), bez
PVN normatīvajos aktos noteiktā apmērā, katram dīzeļdegvielas litram, iegādājoties Preci
Izpildītāja DUS Latvijā. Atlaide tiek atspoguļota ikmēneša rēķinā.
2.3. Preces 1 (viena) litra cenu, iegādājoties Preci ar Kartēm Izpildītāja DUS Latvijā, veido
Preces 1 (viena) litra realizācijas cena Izpildītāja DUS Latvijā mīnus Līguma 2.2. punktā
noteiktā atlaide.
2.4. Izpildītājs Līguma darbības laikā nav tiesīgs samazināt Līguma 2.2. punktā noteikto
atlaidi Preces iegādei.
2.5. Pasūtītājs par Preci var norēķināties tikai ar tādām Kartēm, kuru tekošajā kontā ir naudas
summa (Pasūtītājam piešķirts kartes ikmēneša kredīts), kas ir pietiekama Pasūtītāja
izvēlētās Preces cenas samaksai.
2.6. Izpildītājs līdz katra mēneša 5. datumam nosūta Pasūtītājam atskaiti un rēķinu par Karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī. Izpildītājs atskaitē norāda informāciju par katras kartes
norēķiniem, tas ir, Preces iegādes datumu, laiku, vietu, iegādātās Preces veidu, Preces 1
(viena) litra cenu, piemēroto atlaidi. Izpildītājs atskaites un rēķinus par degvielas karšu
izmantošanu izsniedz bez maksas. Izpildītājs nodrošina atskaites un rēķina nosūtīšanu
elektroniski uz e-pasta adresi: tm.kanceleja@tm.gov.lv. Rēķins ir derīgs bez paraksta.
2.7. Pasūtītājs apmaksā rēķinu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc atskaites un rēķina
saņemšanas.
2.8. Pretenzijas par varbūtējām kļūdām atskaitē vai rēķinā Izpildītājs pieņem rakstveidā 15
(piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atskaiti un rēķinu.
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Pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegumu, Izpildītājs veic pārbaudi, kuras rezultātā iesniedz
kļūdu labojumu par Karšu konta izrakstu Pasūtītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc
Pasūtītāja iesnieguma.
3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Izpildītājs apņemas:
3.1.1. nodrošināt Līguma prasībām atbilstošas kvalitātes Preci;
3.1.2. izgatavot un piegādāt Kartes, kas ir derīgas visā Līguma darbības laikā, un izsniegt PIN
(personas identifikācijas numurs) kodus, kas garantē Karšu aizsardzību, Pasūtītājam bez
maksas 3 (trīs) darba dienu laikā no aizpildīta Karšu pieteikuma saņemšanas dienas.
Karšu izmantošana ir bez maksas;
3.1.3. piešķirt Pasūtītājam kredītu, kādu Pasūtītājs ir norādījis Karšu pieteikumā;
3.1.4. 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža bez maksas
nomainīt bojātu vai nederīgu karti, ja Pasūtītājs konstatē bojātu vai nederīgu karti un
par to paziņo Izpildītājam;
3.1.5. neizpaust informāciju trešajām personām, kas tam Līguma darbības laikā tieši vai
netieši kļūst zināma par Pircēju vai tā darbiniekiem.
3.2. Pasūtītājs apņemas:
3.2.1. pasūtīt Kartes, iesniedzot Izpildītājam Pasūtītāja aizpildītu Karšu pieteikumu;
3.2.2. norēķinoties ar Kartēm, lietot PIN kodu;
3.2.3. neizpaust Izpildītāja izsniegtos PIN kodus trešajām personām, izņemot karšu lietotājus.
4. Preces kvalitāte
4.1. Prece, kas Latvijā tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, atbilst spēkā esošo
Latvijas nacionālo standartu, Eiropas Savienības standartu un citu starptautisko vai
reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā arī normatīvo aktu prasībām, tajā
skaitā, Ministru kabineta 2012. gada 12. jūnija noteikumu Nr. 409 “Noteikumi par vides
aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām
cisternām” un Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumu Nr. 332
“Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” prasībām.
Prece, kas Lietuvā vai Igaunijā tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem, atbilst
spēkā esošo Lietuvas vai Igaunijas nacionālo standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu, kā arī Lietuvas vai
Igaunijas normatīvo aktu prasībām.
4.2. Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz Preces kvalitāti, Precei
jāatbilst jaunajiem kritērijiem, neatkarīgi no Preces nosaukuma iespējamās maiņas.
4.3. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveidā, pievienojot
eksperta atzinumu par Preces neatbilstību Līguma prasībām. Pasūtītāja pretenziju par
Preces kvalitāti Izpildītājs izskata 10 (desmit) kalendāro dienu laikā.
4.4. Ja Izpildītājs Pasūtītāja iesniegto pretenziju par Preces kvalitāti un tai pievienoto eksperta
atzinumu par Preces neatbilstību Līguma prasībām neatzīst, Puses vienojas par cita
eksperta pieaicināšanu atzinuma par Preces atbilstību Līguma prasībām sniegšanai. Ja
pieaicinātais eksperts pamatoti apstiprina nekvalitatīvas Preces faktu, Izpildītājs sedz
Pasūtītājam zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies sakarā ar nekvalitatīvu Preci, un ar
eksperta darbību saistītos izdevumus.
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5. Pušu atbildība
5.1. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 2.7. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs pēc
Izpildītāja pieprasījuma maksā Izpildītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no
neapmaksātās summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit
procentus) no Līguma kopējās summas.
5.2. Ja Izpildītājs neizsniedz Pasūtītājam Kartes Līguma 3.1.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā,
Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam un Izpildītājam ir pienākums maksāt
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no Līguma kopējās
summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no
Līguma kopējās summas.
5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
6. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība
6.1. Izpildītājs rakstiski laikus informē Pircēju par nepieciešamību veikt Līguma izpildē
iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu vai papildu personāla un apakšuzņēmēju
iesaistīšanu Līguma izpildē. Pasūtītājam ir tiesības prasīt personāla vai apakšuzņēmēja
viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pircēju papildu
personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
6.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līguma noteikumos
norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma izpildē piedāvātā personāla
nomaiņai Līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais
personāls neatbilst Konkursa nolikumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav
vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no
Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajiem nosacījumiem.
6.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās
tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši
Konkursa nolikumā noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.
6.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma
42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus
skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Konkursā izraudzītā Izpildītāja (iepirkuma
līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
piesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā
pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
7. Nepārvaramā vara
7.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas pēc Līguma
noslēgšanas nepārvaramas varas ietekmes rezultātā, kuru attiecīgā no Pusēm (vai Puses
kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt.
7.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem
atsaucas.
7.3. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvarama vara, 3 (trīs) darba dienu
laikā par to paziņo otrai Pusei.
8. Strīdu izšķiršanas kārtība
8.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
8.2. Ja Puses 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nevar vienoties, strīdu risina tiesā saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
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9. Līguma izbeigšana
9.1. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, iesniedzot Izpildītājam
rakstisku paziņojumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no
jebkādām izmaksām, līgumsodiem vai sankcijām.
9.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs pēc Izpildītāja rakstveida
brīdinājuma nosūtīšanas vairāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas nav veicis rēķina apmaksu .
9.4. Ja Līguma 7. nodaļā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, jebkurai Pusei ir
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu.
10. Personas datu apstrāde
10.1. Līguma ietvaros Izpildītājs ir uzskatāms par personas datu apstrādātāju un
Pakalpojumu sniegšanas laikā iegūto personas datu apstrādi veic saskaņā ar 2016. gada
27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikto.
10.2. Pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula), Pasūtītājs personas datus apstrādās, lai nodrošinātu Līguma izpildi. Pasūtītājs
personu datus nepieciešamības gadījumā publiskos atbilstoši Līgumā vai normatīvajos
aktos noteiktajam.
11. Noslēguma noteikumi
11.1. Līgumu var grozīt ar Pušu rakstisku vienošanos, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
61. pantā noteikto. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir
noformētas rakstveidā un ir abu Pušu parakstītas. Līguma grozījumi pievienojami
Līgumam, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.2. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir _______, tālrunis: _______, fakss: _______, e-pasts:
________ ;
11.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis risina ar Līguma izpildi saistītos jautājumus.
11.4. Līgumu var grozīt, ciktāl to pieļauj publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti,
Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Jebkuri Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā
un stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas abas Puses. Tie pievienojami Līgumam kā tā
pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.5. Ja SIA _______ uzņēmumu kartes Līguma noteikumi ir pretrunā ar noslēgto Līgumu,
noteicošie ir noslēgtā Līguma noteikumi.
11.6. Pusēm ir pienākums nekavējoties informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos
rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu nomaiņu,
kā arī Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju par izmaiņām attiecībā
uz Līgumā noteikto Nomnieka pilnvaroto pārstāvi. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju
par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būtu radušies otrai
Pusei.
11.7. Līgums sagatavots uz __ (________) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums „Tehniskā
specifikācija”, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļas, 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu
juridisku spēku, no kuriem viens ir Pasūtītājam un otrs – Izpildītājam.
12. Pušu rekvizīti
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Līgums Nr. ______________
Degvielas iegāde (TM 2018/17)
Iepirkuma priekšmeta otrajai daļai
Rīgā

2018. gada _____________________

Valsts zemes dienests, reģistrācijas Nr.___________, tā __________s personā, kurš (-a)
rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumiem Nr.971 „Valsts
zemes dienesta nolikums”, Ministru kabineta __________ rīkojumu Nr.__ un Tieslietu
ministrijas __________ rīkojumu Nr.__________ (turpmāk – Pircējs), no vienas puses, un
____________________ (reģistrācijas Nr. ___________), tā/tās __________ personā, kurš(-a)
rīkojas, pamatojoties uz __________ (turpmāk – Pārdevējs), no otras puses, abi kopā saukti –
Puses,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 60. panta pirmo daļu un uz atklātā konkursa
„Degvielas iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2018/17) iepirkuma komisijas
20__. gada __. __________ lēmumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Vispārīgie noteikumi
1.1 Pārdevējs ir piedalījies atklātā konkursā „Degvielas iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.
TM 2018/17).
2. Līguma priekšmets
2.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk 95E.markas vai ekvivalentu benzīnu un dīzeļdegvielu
(turpmāk – Degviela) Pārdevēja degvielas uzpildes stacijās (turpmāk – DUS) Latvijas
Republikas teritorijā, izmantojot Pārdevēja izsniegtās kredītkartes (turpmāk – Karte),
saskaņā ar Līgumu un tā pielikumu.
3.

Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Līgums tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Līguma kopējā summa nepārsniedz
EUR ______ (______ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –
PVN), PVN 21% EUR ______ (______ euro un __ centi), kopā EUR ______ (______
euro un __ centi).
3.2. Puses vienojas, ka Pārdevējs visā Līguma darbības laikā Pircējam sniedz atlaidi
Degvielas iegādei __% (_______ procentu) apmērā no 1 (viena) Degvielas litra
mazumtirdzniecības cenas Latvijas Republikas teritorijā esošajās DUS.
3.4. Līdz katra mēneša 5.datumam Pārdevējs uz Pircēja elektroniskā pasta adresi:
rekini@vzd.gov.lv, nosūta atskaiti un rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī iegādāto
Degvielu. Atskaitē jāietver informācija par katras Kartes norēķiniem, t.i., Degvielas
iegādes datums, laiks, vieta, iegādātās Degvielas veids, daudzums, Degvielas 1 (viena)
litra cena, piemērotā atlaide.
3.5. Līguma 3.4. punktā noteiktā rēķina apmaksu Pircējs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc
tā saņemšanas.
3.6. Visi maksājumi, kas paredzēti šajā Līgumā, ir veicami euro.

4.

Pušu tiesības un pienākumi
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4.1. Pircējs, pasūtot Pārdevējam Kartes, apņemas aizpildīt Kartes pieteikuma veidlapas,
norādot Karšu izgatavošanai un turpmākai lietošanai nepieciešamo informāciju.
4.2. Pamatojoties uz Pircēja aizpildīto un parakstīto Kartes pieteikuma veidlapu, Pārdevējs
apņemas izgatavot un izsniegt Pircējam pasūtītās Kartes ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu
laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.
4.3. Pircējs apņemas ievērot Pārdevēja norādījumus, kas attiecas uz Karšu izmantošanu.
4.4. Pircējam ir tiesības noteikt diennakts un/vai mēneša limitu katrai izsniegtajai Kartei. Par
limita pārtērēšanu ir atbildīgs Pircējs.
4.5. Pārdevējs nodrošina Karšu limitu maiņu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pircēja
pieprasījuma saņemšanas.
4.6. Izmantojot Pārdevēja tīmekļvietni: __________, Pircējam ir iespēja veikt Kartes limita
korekciju, Kartes darbības apturēšanu, apskatīt un saglabāt informāciju par veiktajiem
pirkumiem ar Kartēm par izvēlēto periodu.
4.7. Pārdevējs garantē Pircējam Degvielas iegādi ar Kartēm jebkurā Pārdevēja DUS Latvijas
Republikas, kā arī nepieciešamības gadījumā Lietuvas Republikas un Igaunijas
Republikas teritorijā.
Degvielas kvalitāte

5.

5.1. Pārdevējs nodrošina, ka Degviela, kas tiek pārdota saskaņā ar Līguma noteikumiem,
atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes
prasībām.
5.2. Pretenzijas par Degvielas kvalitāti Pircējs iesniedz Pārdevējam rakstveidā.
5.3. Ja Pārdevējs Pircēja iesniegto pretenziju par Degvielas kvalitāti neatzīst, jebkura no
Pusēm atzinuma sniegšanai par Degvielas kvalitāti var izmantot sertificētas laboratorijas
pakalpojumus. Ja sertificētā laboratorija apstiprina nekvalitatīvas Degvielas faktu,
Pārdevējs sedz Pircēja zaudējumus, kas radušies saistībā ar nekvalitatīvu Degvielu un ar
sertificētās laboratorijas pakalpojumu apmaksu.
6.

Pušu atbildība

6.1. Puses nes pilnu materiālo atbildību pret otru Pusi par Līguma saistību neizpildi vai
nepienācīgu izpildi.
6.2. Puse, kura pārkāpusi Līguma noteikumus un nodarījusi zaudējumus otrai Pusei, atlīdzina
tos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.3. Ja Pircējs laikā neveic Līguma 3.5. punktā noteiktā rēķina apmaksu, Pircējs pēc Pārdevēja
pieprasījuma maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā
no laikus nesamaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no Līguma summas.
6.4. Pārdevējs Līguma izpildes ietvaros nodrošina Pircēja sniegtās informācijas apstrādi
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības
fizisko personu datu aizsardzībai.
7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība
7.1. Pārdevējs rakstiski laikus informē Pircēju par nepieciešamību veikt Līguma izpildē
iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu vai papildu personāla un apakšuzņēmēju
iesaistīšanu Līguma izpildē. Pircējam ir tiesības prasīt personāla vai apakšuzņēmēja
viedokli par nomaiņas iemesliem. Pārdevējam ir pienākums saskaņot ar Pircēju papildu
personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
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7.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līguma noteikumos
norādītajā kārtībā un gadījumos. Pircējs nepiekrīt Līguma izpildē piedāvātā personāla
nomaiņai Līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais
personāls neatbilst Konkursa nolikumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav
vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot
saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
7.3. Pircējs nepiekrīt Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no
Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktajiem nosacījumiem.
7.4. Pircējs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu
veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa
nolikumā noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem.
7.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pircējs piemēro Publisko iepirkumu likuma
42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus
skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pircējam.
7.6. Pircējs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Konkursā izraudzītā Izpildītāja (iepirkuma
līguma puses) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju
piesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā
pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
8. Nepārvarama vara
8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav
bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas
un ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā
no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas
termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas
apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi.
8.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem Līguma ietvaros uzskata šādus apstākļus: karš,
nemieri, sabotāža, teroristu darbības, dabas katastrofas, eksplozijas, ugunsgrēki un citi
tamlīdzīgi apstākļi.
8.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju
ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai
rīcībai, nav bijis iespējams novērst.
9.

Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
9.2. Ja Puses 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā nevar vienoties, strīdus risina tiesā saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10. Līguma izbeigšana
10.1. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
10.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to 20 (divdesmit) dienas iepriekš
nosūtot rakstisku paziņojumu otrai Pusei.
11. Personas datu apstrāde
11.1. Līguma ietvaros Pārdevējs ir uzskatāms par personas datu apstrādātāju un Pakalpojumu
sniegšanas laikā iegūto personas datu apstrādi veic saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
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attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikto.
11.2. Pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula),
Pircējs personas datus apstrādās, lai nodrošinātu Līguma izpildi. Pircējs personu datus
nepieciešamības gadījumā publiskos atbilstoši Līgumā vai normatīvajos aktos
noteiktajam.
12. Citi noteikumi
12.1. Līgums ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz brīdim, kad Līguma kopējā summa
sasniegs EUR ______ (______ euro un __ centi) bez PVN. Pusēm ir tiesības pagarināt
Līgumu, ja Līguma 3.1.punktā norādītā Līguma kopējā summa bez PVN nav izlietota
iepriekš norādītajā Līguma spēkā esamības termiņā, ievērojot nosacījumu, ka Līguma
kopējais termiņš nepārsniegs 2 (divus) gadus no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža
vai līdz brīdim, kad Līguma kopējā summa sasniegs EUR ______ (______ euro un __
centi) bez PVN.
12.2. Neviena no Pusēm bez rakstveida saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai
personai savas Līgumā noteiktās saistības.
12.3. Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas
Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski un tās
parakstījušas abas Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.4. Pusēm ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā
elektroniski informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos un par
izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajiem Pušu pārstāvjiem. Ja kāda Puse nav sniegusi
informāciju par izmaiņām, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības,
lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi un tās pārstāvjiem.
12.5. Ar šo Līgumu Pircējs no savas puses pilnvaro __________, tālrunis __________,
mobilais tālr. __________, e-pasta adrese: __________ kontrolēt Līguma izpildi un
pārstāvēt Pircēja intereses, tajā skaitā aizpildīt un parakstīt Līguma 4.1.punktā noteikto
Kartes pieteikuma veidlapu.
12.6. Ar šo Līgumu Pārdevējs no savas puses pilnvaro __________, tālrunis __________,
e-pasta adrese: __________ kontrolēt Līguma izpildi. Atbildīgā persona par norēķiniem:
__________, tālrunis __________, e-pasta adrese: __________.
12.7. Līgums sagatavots uz __ (________) lapām, tajā skaitā Līguma 1. pielikums „Tehniskā
specifikācija”, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļas, 2 (divos) eksemplāros, ar
vienādu juridisku spēku, no kuriem viens ir Pircējājam un otrs – Izpildītājam.
13. Pušu rekvizīti
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Līgums Nr. ______________
Degvielas iegāde (TM 2018/17)
Iepirkuma priekšmeta trešajai, ceturtajai, piektajai, sestajai, septītajai, astotajai, devītajai,
desmitajai, vienpadsmitajai, divpadsmitajai, trīspadsmitajai, četrpadsmitajai, piecpadsmitajai
daļai
Rīgā

2018. gada _____________________

Valsts probācijas dienests, reģ. Nr.__________, adrese: __________, tā vadītāja
__________ personā, kurš (-a) rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1010 „Valsts probācijas dienesta nolikums” un Tieslietu ministrijas
__________ rīkojumu Nr. __________ (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no vienas puses un
„________________”, reģ. Nr. ___________________, adrese: ________________ (turpmāk
tekstā – Piegādātājs), _________________ personā, kurš rīkojas uz _____________________
pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses,
pamatojoties uz Pasūtītāja organizētās iepirkuma procedūras “Degvielas iegāde”
(identifikācijas numurs TM 2018/17) (turpmāk tekstā – Iepirkums) rezultātiem, savstarpēji
vienojoties un izsakot savu gribu bez viltus, maldības vai spaidiem, noslēdz šo Iepirkuma
līgumu par degvielas piegādi Valsts probācijas dienesta vajadzībām (turpmāk tekstā Līgums), par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Saskaņā ar šo Līgumu Pasūtītājs, ņemot vērā tā radušos nepieciešamību, iegādājas, bet
Piegādātājs nodrošina Pasūtītājam iespēju netraucēti visu šī Līguma darbības laiku iegādāties degvielu Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās (1. pielikums), lai nodrošinātu
Valsts probācijas dienesta ______________________ teritoriālās struktūrvienības
optimālu darbību.
1.2. Šī Līguma ietvaros Piegādātājs izsniedz Pasūtītājam degvielas kartes, ar kurām Pasūtītājs
ir tiesīgs iepildīt degvielu (marka E95 vai ekvivalents) jebkurā no šī Līguma pielikumā
Nr.1 norādītajām degvielas uzpildes stacijām.
1.3. Piegādātājs garantē degvielas kvalitātes atbilstību Latvijas nacionālo standartu, Eiropas
Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju
standartu, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Līguma kopējā summa tiek noteikta, vadoties no Piegādātāja iesniegtā piedāvājuma,
Pasūtītāja organizētā iepirkuma rezultātiem un Pasūtītāja nepieciešamības iegādāties
degvielu minētās procedūras ietvaros, un tā sastāda EUR _______________________,
neskaitot PVN ar normatīvajos aktos noteikto PVN likmi (paredzot, ka Līguma
darbības laikā Līguma kopējā summa var tikt sasniegta, bet nedrīkst tikt pārsniegta), kas
ietver šādus iepirkuma summas limitus: _____________________ teritoriālajā
struktūrvienībā EUR __________, neskaitot PVN ar normatīvajos aktos noteikto PVN
likmi.
2.2. Degvielas cena tiek noteikta atbilstoši pirkuma brīdī DUS spēkā esošajām degvielas
pārdošanas cenām. Piegādātājs nosaka Pasūtītājam tirdzniecības atlaidi no pārdošanas
cenas EUR__________ par katru vienu degvielas litru bez PVN. Degvielas cenas atlaide
ir noteikta saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem un Līguma darbības laikā nevar tikt
samazināta.
2.3. Samaksu par iegādāto degvielu Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī par iepriekšējā mēnesī
iegādāto degvielu šī Līguma priekšmetā minētajām Pasūtītāja teritoriālajām
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struktūrvienībām un to filiālēm, pamatojoties uz Piegādātāja iesniegtu rēķinu, kurā
norādīta aprēķinātā atlaide.
2.4. Pasūtītājs veic rēķina apmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad tas saņēmis
attiecīgo rēķinu no Piegādātāja.
2.5. Pasūtītājs rēķinā norādīto summu, kas atbilst Pasūtītāja iegādātās degvielas izmaksām,
pārskaita Piegādātāja norēķinu kontā, kas minēts šajā Līgumā.
2.6. Šī Līguma ietvaros Piegādātājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no šī Līguma
parakstīšanas dienas izsniedz Pasūtītāja pārstāvim degvielas kartes Līguma saistību
nodrošināšanai Piegādātāja degvielas uzpildes stacijās, līdz tam brīdim nodrošinot
Pasūtītājam iespēju norēķināties bezskaidras naudas veidā bez minētās kartes. Degvielas
karšu izmantošanas noteikumi ir norādīti šī Līguma pielikumā Nr.2.
2.7. Piegādātājs līdz katra mēneša 5. datumam nosūta Pasūtītājam atskaiti par degvielas kartes
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, kurā norādīta informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, t.i., degvielas kartes numurs, degvielas iegādes datums, vieta, laiks,
iegādātās degvielas veids un daudzums, degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā atlaide
%, kopējā degvielas apmaksas summa ar PVN.
3. Līguma darbības termiņš
3.1. Šis Līgums stājas spēkā __________ un darbojas līdz brīdim, kamēr tiek sasniegts
Pasūtītāja organizētā iepirkuma ietvaros noteiktais iepirkuma summas kopējais limits, kas
minēts Līguma 2.1.punktā, bet ne ilgāk kā līdz _____________________.
3.2. Pusēm ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, savstarpēji rakstveidā vienojoties, vai
vienpusēji 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot otru Pusi, ja tā nepilda kādu
no šī Līguma nosacījumiem vai pilda tos nepienācīgi, nokārtojot savas, līdz tam brīdim
radušās saistības attiecībā pret otru Pusi.
4. Pušu saistības
4.1. Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no
piegādātās un nesamaksātās degvielas vērtības par katru nokavēto maksājumu dienu, bet
ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
4.2. Piegādātāja atbildība:
4.2.1. Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti)
apmērā no savlaicīgi nepiegādātās degvielas vērtības vai savlaicīgi piegādātās
nekvalitatīvās degvielas vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no
Līguma summas.
4.2.2. Puses, konstatējot 4.2.1.punktā minētos trūkumus, sastāda abpusēji parakstītu aktu
un Piegādātājs veic trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem 5 (piecu) darba dienu
laikā.
4.3. Degvielas piegādes termiņa kavējumu skaita līdz degvielas nodošanas dienai.
4.4. Gadījumā, ja Piegādātājs neievēro Līgumā noteikto nekvalitatīvās degvielas trūkumu
novēršanas termiņu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci
procenti) apmērā no piegādātās degvielas vērtības par katru nekvalitatīvās degvielas
apmaiņas nokavēto dienu.
4.5. Līgumsodu Puse maksā, attiecīgo summu ieskaitot otras Puses norēķinu kontā, kas
norādīts Līgumā.
4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes.
5. Pušu pārstāvji
5.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādi Pušu pārstāvji:
5.2. Pasūtītāja pārstāvji:
5.3. Piegādātāja pārstāvis:
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5.4. Pušu pārstāvjiem ir šādas tiesības:
5.4.1. parakstīt rēķinu;
5.4.2. pieteikt pretenzijas par Līguma saistību pienācīgu neizpildi;
5.4.3. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvu degvielu, tai skaitā Preces apmaiņu
pret atbilstošas kvalitātes degvielu;
5.4.4. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi;
5.4.5. Pušu pārstāvjiem nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā Līgumā
vai tā pielikumos.
5.5. Pušu pārstāvji, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šajā Līguma punktā minētos rekvizītus
(tālruņu un faksu numurus un e - pasta adreses).
5.6. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja apakšuzņēmēju
nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne
vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta
noteikumiem.
6. Konfidenciāla informācija
6.1. Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju par otras Puses pakalpojumiem,
darbību, peļņu, kas tām kļuvusi zināma par otru Pusi Līguma darbības laikā, izņemot
gadījumus, kad informācija sniedzama saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
6.2. Pusēm ir saistoši Latvijas Republikas normatīvie akti, kas regulē personas datu
aizsardzību.
7. Strīdu risināšanas kārtība
7.1. Puses vienojas visus strīdus un domstarpības, kas rodas, izpildot Līgumu, tai skaitā arī par
kāda atgadījuma atbilstību nepārvaramas varas apstākļiem, risināt vispirms pārrunu ceļā,
pēc iespējas vienojoties abpusēji izdevīgam kompromisam.
7.2. Pārrunas vienā strīdīgā jautājumā nedrīkst ilgt vairāk kā piecas darba dienas no brīža, kad
viena Puse rakstiski piesaka strīdus priekšmetu otrai Pusei. Ja kompromiss par strīdīgo
jautājumu nav iespējams, Pusēm jāsastāda strīda protokols.
7.3. Ja vienoties nav iespējams, strīds risināms Latvijas Republikas tiesu instancēs atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8. Nepārvarama vara
8.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas par Pasūtījuma izpildi gadījumā, ja iestāsies
nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, stihiskas nelaimes, streiki, un citas
darbības, kas tiešā veidā ietekmē šī līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams
paredzēt un novērst.
8.2. Ja kāda no Pusēm nepilda savas Līguma saistības nepārvaramas varas dēļ, tā ir
atbrīvojama no atbildības par šajā Līgumā tai noteikto saistību neizpildi vai par to
nepienācīgu izpildi.
8.3. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties 3 (trīs) darba dienu laikā
pēc nepārvaramas varas iestāšanās rakstiski informē par to otru Pusi un ziņojumam
pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu
raksturojumu un apstiprinājumu.
8.4. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir
tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15
(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā.
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9. Personas datu apstrāde
9.1. Līguma ietvaros Izpildītājs ir uzskatāms par personas datu apstrādātāju un Pakalpojumu
sniegšanas laikā iegūto personas datu apstrādi veic saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) noteikto.
9.2. Pamatojoties uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Pasūtītājs
personas datus apstrādās, lai nodrošinātu Līguma izpildi. Pasūtītājs personu datus
nepieciešamības gadījumā publiskos atbilstoši Līgumā vai normatīvajos aktos
noteiktajam.

10. Citi noteikumi
10.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā,
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro Līgumu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības,
īpašnieki vai vadītāji vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem – telefona, faksa
numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai
Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā
izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā
apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu
pārstāvjiem un to rekvizītiem.
10.3. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai
izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek
spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējam. Piegādātājs brīdina
Pircēju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
10.4. Strīdus, kas rodas šī Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina
savstarpēju pārrunu ceļā 20 (divdesmit) dienu laikā no strīda rašanās brīža. Ja vienošanās
netiek panākta, tad strīdu risina Latvijas Republikas tiesu instancē Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.5. Par Līguma grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās par
grozījumiem pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamām
sastāvdaļām.
10.6. Līgums sagatavots latviešu valodā, uz _______(____) lapām ar 4 (četriem) pielikumiem
uz _____(___) lapām, parakstīts divos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks un tas ir saistošs Pušu saistību
pārņēmējiem.
Līguma pielikumi:
1. Pielikums Nr.1 – DUS saraksts;
2. Pielikums Nr.2 – Degvielas uzpildes karšu izmantošanas noteikumi;
3. Pielikums Nr.3 – Piegādātāja tehniskais piedāvājums;
4. Pielikums Nr.4 – Piegādātāja finanšu piedāvājums.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
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IV NODAĻA
VEIDLAPAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI
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1. veidlapa
Pieteikums dalībai atklātā konkursā iepirkuma priekšmeta pirmajai un/vai otrajai, un/vai
trešajai, un/vai ceturtajai, un/vai piektajai, un/vai sestajai, un/vai septītajai, un/vai astotajai,
un/vai devītajai, un/vai desmitajai, un/vai vienpadsmitajai, un/vai divpadsmitajai, un/vai
trīspadsmitajai, un/vai četrpadsmitajai, un/vai piecpadsmitajai daļai
„Degvielas iegāde”
iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2018/17
Pretendents,___________________________, Reģ. Nr._______________________________
nosaukums
juridiskā adrese, faktiskā adrese, tālrunis, fakss un /vai e-pasts

tā

personā
vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Degvielas iegāde”, iepirkuma priekšmeta pirmajai
un/vai otrajai, un/vai trešajai, un/vai ceturtajai, un/vai piektajai, un/vai sestajai, un/vai
septītajai, un/vai astotajai, un/vai devītajai, un/vai desmitajai, un/vai vienpadsmitajai,
un/vai divpadsmitajai, un/vai trīspadsmitajai, un/vai četrpadsmitajai, un/vai
piecpadsmitajai daļai, iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2018/17.
2. Apņemas ievērot atklāta konkursa nolikuma prasības, tajā skaitā apņemas izpildīt visas
iepirkuma priekšmeta pirmās un/vai otrās, un/vai trešās, un/vai ceturtās, un/vai piektās,
un/vai sestās, un/vai septītās, un/vai astotās, un/vai devītās, un/vai desmitās, un/vai
vienpadsmitās, un/vai divpadsmitās, un/vai trīspadsmitās, un/vai četrpadsmitās, un/vai
piecpadsmitās daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.
3. Apliecina, ka:
3.1. Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu,
Eiropas Savienības standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas
organizāciju standartu, kā arī normatīvo aktu prasībām.
3.2. Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst Ministru kabineta 2012. gada 12. jūnija
noteikumos Nr. 409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām cisternām” noteiktajām prasībām;
3.3 Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra
noteikumos Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”
noteiktajām prasībām.;
3.4. līguma darbības laikā ievērošu Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos
Nr. 180 “Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu
energoefektivitātes prasības” noteiktās prasības, izmantojot vienīgi tādas preces, kas
atbilst iepriekšminēto noteikumu 2. punktā minētajām prasībām. Šīs prasības attiecas uz
precēm, kuras es kā resursu esmu iekļāvis līguma nodrošināšanai, un, kuras es pilnībā vai
daļēji iegādājos nolūkā izpildīt līgumu.
4. Apliecinu, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi man ir spēkā esoša atļauja (licence), kas
apliecina, ka man ir tiesības veikt degvielas mazumtirdzniecību.
5. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
☐ 5.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām,
līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;
☐ 5.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai
vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī
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apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot
konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
6. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī
apliecinājuma 5.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
6.1. cenām;
6.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
6.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai
neiesniegt piedāvājumu); vai
6.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
6.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas
risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz
ko attiecas šis iepirkums.
7. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus
nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma
slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī pieteikuma
5.2. apakšpunktu.
8. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām,
vienlaikus par to paredzot naudas sodu, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12
mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad
kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi
pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai
naudas sodu samazinājusi.
9. Apliecina, ka ir: (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem, atbilstoši vērēs
norādītajām uzņēmumu veidus skaidrojošajām definīcijām)
☐ Mazais uzņēmums 3
☐ Vidējais uzņēmums4
10. Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts:
N.p.k.

Apakšuzņēmēja nosaukums,
reģistrācijas valsts
nosaukums, adreses,
reģistrācijas Nr.

Iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei
apakšuzņēmējiem
% no
Apjoms
Daļas nosaukums
piedāvājuma
(EUR)
cenas

1.
…

11. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu saskaņā ar līguma
projektu, kurš iekļauts atklāta konkursa nolikuma III nodaļā;
12. Apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

__________________________________________
Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums, amats

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai
gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
4
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un
kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus
euro.
3
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2. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIRMĀ DAĻA
(Tieslietu ministrija)
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

Prasības degvielai
Dīzeļdegviela ne vairāk kā 8 000 litri visā
līguma darbības laikā
Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no
1. novembra līdz 31. martam) jābūt
laikapstākļiem atbilstošai
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
ne mazāk kā viena degvielas uzpildes stacija
katrā no šādiem Latvijas reģioniem:
Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē
(vēlams Jelgavā, Rēzeknē, Cēsīs, Liepājā)
ne mazāk kā 10 degvielas uzpildes stacijas
Rīgā
ne mazāk kā 5 degvielas uzpildes stacijas
Igaunijā
ne mazāk kā 5 degvielas uzpildes stacijas
Lietuvā
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem aktiem vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
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Aizpilda pretendents

5.2.

5.3

6.*
6.1.

6.2.

7.
7.1.

darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez
maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas
karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas
kartes ar identifikācijas kodiem (PIN
kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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3. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA OTRĀ DAĻA
(Valsts zemes dienests)
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

2.16.

3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

Prasības degvielai
Dīzeļdegviela ne vairāk kā 20 000 litri visā līguma darbības
laikā;
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā 40 000 litri visā
līguma darbības laikā
Dīzeļdegvielai ziemas sezonā (no 1. novembra līdz
31. martam) jābūt laikapstākļiem atbilstošai
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS tīklu
ne mazāk kā 10 degvielas uzpildes stacijas Rīgā
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Jūrmalā
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Liepājā
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Ventspilī
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Jelgavā
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Ogrē
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Valmierā
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Cēsīs
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Gulbenē
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Jēkabpilī
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Rēzeknē
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Daugavpilī
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Kuldīgā
ne mazāk kā 1 degvielas uzpildes stacija Madonā
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties degvielu 24
(divdesmit četras) stundas diennaktī visās sava degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents obligāti nodrošina DUS, kurās vienlaikus ir
iespējams iegādāties gan benzīnu 95E vai ekvivalents, gan
DD.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas atbilst spēkā esošo
Latvijas nacionālo standartu, Eiropas Savienības standartu
un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas
organizāciju standartu, kā arī normatīvo aktu prasībām, tajā
skaitā:
• 12.06.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.409
“Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamajām
cisternām”;
• 26.09.2000. Ministru kabineta noteikumiem Nr.332
“Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties normatīvajiem aktiem vai standartiem attiecībā uz
degvielas kvalitāti, degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi no degvielas nosaukuma iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam jānodrošina bezskaidras naudas norēķinu
kārtība ar degvielas karšu palīdzību visās pretendenta
DUS, DUS noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam pretendentam
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Aizpilda pretendents

5.2.
5.3

6.*
6.1.
6.2.
7.
7.1.

jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no
pasūtījuma saņemšanas brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana, izmantošana un
piegāde Pasūtītājam ir bez maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par degvielas kartēm ne
retāk kā reizi mēnesī, tas ir, vismaz līdz 5.datumam par
degvielas karšu izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta informācija par
katras degvielas kartes norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes
datums, laiks, vieta, iegādātās degvielas veids, degvielas 1
(viena) litra cena, piemērotā atlaide. Pretendentam
jānodrošina atskaišu nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas kartēm būtu
iespējams noteikt mēneša uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes ar
identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm veido
pretendenta degvielas realizācijas cena DUS mīnus
pretendenta noteiktā atlaide finanšu piedāvājumā (Finanšu
piedāvājumā noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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4. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TREŠĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
40 671 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Bauskas, Cēsu, Daugavpils,
Gulbenes, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas,
Kuldīgas, Liepājas, Madonas, Ogres,
Rēzeknes, Rīgas, Saldus, Siguldas, Tukuma,
Valmieras, Ventspils pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
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5.2.

5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez
maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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5. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA CETURTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
1 622 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Aizkraukles pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez
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5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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6. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIEKTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
1 721 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Alūksnes pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez
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5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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7. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA SESTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
1 719 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Balvu pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez
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5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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8. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA SEPTĪTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
1 215 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Dobeles pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez
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5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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9. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA ASTOTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
1 157 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Krāslavas pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez
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5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)

62
* vēlamās prasības

10. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DEVĪTĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
1 483 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Limbažu pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez

63
* vēlamās prasības

5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)

64
* vēlamās prasības

11. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DESMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
1 774 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Ludzas pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez

65
* vēlamās prasības

5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)

66
* vēlamās prasības

12. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA VIENPADSMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
1 090 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Olaines pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez

67
* vēlamās prasības

5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

13. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DIVPADSMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
1 851 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Preiļu pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez

69
* vēlamās prasības

5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

14. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TRĪSPADSMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
1 211 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Salaspils pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez

71
* vēlamās prasības

5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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* vēlamās prasības

15. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA ČETRPADSMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
1 373 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Talsu pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez
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5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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16. veidlapa

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIECPADSMITĀ DAĻA
(VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTS)
1.
1.1.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
3.
3.1.

3.2.

4.*
4.1.

5.*
5.1

5.2.

Prasības degvielai
Benzīns 95E vai ekvivalents ne vairāk kā
2 108 litri visā līguma darbības laikā
Prasības attiecībā uz pretendenta DUS
tīklu
Pretendents nodrošina vienādas kvalitātes
degvielas
saņemšanas
iespējas
visās
Pretendenta DUS Latvijas Republikas
teritorijā
ar
vienādiem
saņemšanas,
norēķināšanās un servisa nosacījumiem.
Pretendents nodrošina iespēju iegādāties
degvielu 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī
visās
sava
degvielas
mazumtirdzniecības tīkla DUS.
Pretendents nodrošina iespēju uzpildīt
degvielu Valkas pilsētas robežās.
Atbilstība standartiem
Degviela un degvielas uzpildes stacijas
atbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo
standartu, Eiropas Savienības standartu un
citu
starptautisko
vai
reģionālo
standartizācijas organizāciju standartu, kā arī
normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā:
• 12.06.2012.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.409 “Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamajām cisternām”;
• 26.09.2000.
Ministru
kabineta
noteikumiem Nr.332 “Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu”.
Mainoties
normatīvajiem
aktiem
vai
standartiem attiecībā uz degvielas kvalitāti,
degvielai jāatbilst jaunajiem kritērijiem,
neatkarīgi
no
degvielas
nosaukuma
iespējamās maiņas
Norēķinu kārtība
Pretendentam
jānodrošina
bezskaidras
naudas norēķinu kārtība ar degvielas karšu
palīdzību visās pretendenta DUS, DUS
noteiktajos darba laikos
Degvielas karšu izgatavošana un
izmantošana
Degvielas karšu piegādi Pasūtītājam
pretendentam jānodrošina ne ilgāk kā 3 (trīs)
darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas
brīža
Degvielas karšu izgatavošana, izsniegšana,
izmantošana un piegāde Pasūtītājam ir bez
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5.3

6.*
6.1.

6.2.
7.
7.1.

maksas
Pretendentam ir jānodrošina, lai par
degvielas kartēm ne retāk kā reizi mēnesī, tas
ir, vismaz līdz 5.datumam par degvielas karšu
izmantošanu iepriekšējā mēnesī, būtu
iespējams saņemt atskaiti, kurā ietverta
informācija par katras degvielas kartes
norēķiniem, tas ir, degvielas iegādes datums,
laiks, vieta, iegādātās degvielas veids,
degvielas 1 (viena) litra cena, piemērotā
atlaide. Pretendentam jānodrošina atskaišu
nosūtīšana Pasūtītājam
Prasības degvielas kartēm
Pretendentam ir jānodrošina, lai degvielas
kartēm būtu iespējams noteikt mēneša
uzpildes limitus
Pretendentam ir jānodrošina degvielas kartes
ar identifikācijas kodiem (PIN kodiem)
Cena degvielai
Cenu degvielas iegādei ar degvielas kartēm
veido pretendenta degvielas realizācijas cena
DUS mīnus pretendenta noteiktā atlaide
finanšu piedāvājumā (Finanšu piedāvājumā
noteiktā atlaide darbojas uz degvielas iegādi
Latvijas teritorijā)
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17. veidlapa
Pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 2.9. punktā izvirzītajām prasībām
„Degvielas iegāde”
iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2018/175

Preču saņēmējs

5

Valsts

Preču apraksts

Preču iegādes nodrošināšana pēc
kārtās vismaz 12 (divpadsmit)
mēnešu periodā

Pieredzes apraksta vietā pretendents var iesniegt izziņas vai atsauksmes.
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18. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIRMĀ DAĻA
(Tieslietu ministrija)
1

2

3

4

Degvielas veids

Cena par 1 (vienu)
degvielas litru bez PVN
2018. gada 29. jūnijā*,
EUR

Atlaide
vienam
litram,
EUR

Piedāvātā cena bez PVN
par 1 degvielas litru ar
atlaidi, EUR
(2-3)

DD
*Cenu nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.

5
Degvielas veids

6
Paredzamais apjoms (litri)

DD

8 000

7
Piedāvātā cena bez PVN
par 1 degvielas litru ar atlaidi, EUR
(2-3=4)
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

78

8
Summa
bez PVN, EUR
(6x7)

19. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA OTRĀ DAĻA
(Valsts zemes dienests)
1

2

3

4

Degvielas veids

Cena par 1 (vienu)
degvielas litru bez PVN
2018. gada 29. jūnijā*,
EUR

Atlaide
vienam
litram,
EUR

Piedāvātā cena bez PVN
par 1 degvielas litru ar
atlaidi, EUR
(2-3)

DD
95E vai
ekvivalents
*Cenu nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.

5
Degvielas veids

6
Paredzamais apjoms (litri)

DD
95E vai ekvivalents

20 000
40 000

7
Piedāvātā cena bez PVN
par 1 degvielas litru ar atlaidi, EUR
(2-3=4)

Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:
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8
Summa
bez PVN, EUR
(6x7)

20. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TREŠĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Rīga
E95 vai
ekvivalents
Bauska
E95 vai
ekvivalents
Cēsis
E95 vai
ekvivalents
Daugavpils
E95 vai
ekvivalents
Gulbene
E95 vai
ekvivalents
Jēkabpils
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamai
s daudzums
(litrs)

litrs

12 031

litrs

1 318

litrs

1 836

litrs

2 145

litrs

1 580

litrs

1 721
80

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

Jelgava
E95 vai
ekvivalents
Jūrmala
E95 vai
ekvivalents
Kuldīga
E95 vai
ekvivalents
Liepāja
E95 vai
ekvivalents
Madona
E95 vai
ekvivalents
Ogre
E95 vai
ekvivalents
Rēzekne
E95 vai
ekvivalents
Saldus
E95 vai
ekvivalents
Sigulda

litrs

1 616

litrs

1 088

litrs

1 823

litrs

1 800

litrs

1 899

litrs

1 158

litrs

2 180

litrs

1 384
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E95 vai
ekvivalents
Tukums
E95 vai
ekvivalents
Valmiera
E95 vai
ekvivalents
Ventspils
E95 vai
ekvivalents

litrs

1 615

litrs

2 254

litrs

2 072

litrs

1 151
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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21. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA CETURTĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Aizkraukle
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

1 622
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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22. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIEKTĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Alūksne
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

1 721
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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23. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA SESTĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Balvi
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

1 719
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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24. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA SEPTĪTĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Dobele
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

1 215
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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25. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA ASTOTĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Krāslava
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

1 157
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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26. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DEVĪTĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Limbaži
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

1 483
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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27. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DESMITĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Ludza
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

1 774
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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28. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA VIENPADSMITĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Olaine
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

1 090
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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29. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA DIVPADSMITĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Preiļi
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

1 851
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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30. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA TRĪSPADSMITĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Salaspils
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

1 211
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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31. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA ČETRPADSMITĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Talsi
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar
atlaidi vienai
vienībai EUR
bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

1 373
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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32. veidlapa
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA PIECPADSMITĀ DAĻA
(Valsts probācijas dienests)

Nosaukums

Valka
E95 vai
ekvivalents

Mērvienība

Cena par vienu
vienību bez PVN
2018. gada
29. jūnijā, EUR*

Atlaide
vienai
vienībai,
EUR

litrs

Cena ar atlaidi
vienai vienībai
EUR bez PVN

Paredzamais
daudzums
(litrs)

Summa ar atlaidi
norādītajam
daudzumam, EUR bez
PVN

2 108
Piedāvājuma kopējā cena bez PVN, EUR:
PVN, EUR:
Piedāvājuma kopējā cena ar PVN, EUR:

*Cenu

nosaka, ņemot vērā degvielas vidējo cenu pretendenta visās Rīgā esošajās DUS 2018. gada 29. jūnijā. Pretendents kopā ar Finanšu piedāvājumu var iesniegt visu pretendenta
Rīgā esošo DUS sarakstu ar vidējo cenu par 1 litru degvielas, pēc kuras ir aprēķināta piedāvājumā norādītā cena par 1 (vienu) degvielas litru ar nodokļiem (bez pievienotās vērtības
nodokļa) katram degvielas veidam.
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