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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
MND 2015/10.
1.2. Iepirkuma procedūras veids
Atklāts konkurss tiek rīkots saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta
pirmās daļas 1. punktu.
1.3. Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome.
Reģistrācijas numurs: 90000012827.
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija.
Pasūtītāja profila adrese: www.marupe.lv
1.4. Kontaktpersona
Kontaktpersona: Mārupes novada Domes iepirkumu speciāliste Iveta Strūģe.
Tālruņa numurs: +371 67149860.
Faksa numurs: +371 67149858.
E-pasta adrese: iveta.struge@marupe.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par atklātu konkursu.
1.5. Pretendenti
1.5.1. Pretendents var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība
jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā „Degvielas
iegāde”, identifikācijas Nr. MND 2015/10 (turpmāk – Atklāts konkurss).
1.5.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to
kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona,
kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas
atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību
Atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa
pieteikumu.
1.5.3. Visiem Atklāta konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
1.6. Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa
1.6.1. Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.
1.6.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona,
kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta iepirkuma
līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam
vai citam apakšuzņēmējam.
1.6.3. Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla vai
apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma
līguma izpildē, izņemot gadījumu, ja personālu, kuru tas iesaistījis iepirkuma
līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas
atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz
kuru iespējām Atklātā konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa
nolikumā noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt
tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 68. panta nosacījumus.
1.6.4. Pasūtītājs nepiekrīt pretendenta piedāvājumā norādītā personāla, kuru tas iesaistījis
iepirkuma līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura
kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī
apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Atklātā konkursā izraudzītais pretendents
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un
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Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām nomaiņai, ja pastāv kāds no
šādiem nosacījumiem:
1.6.4.1. piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām
paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām
prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
1.6.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā
izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas
atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos
noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda
pati kvalifikācija, uz kādu Atklātā konkursā izraudzītais pretendents
atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām
prasībām;
1.6.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie
kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot apakšuzņēmēja
atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 39.1 panta noteikumus. PIL 39.1 panta
ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla
vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
1.6.5. Atklātā konkursā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) drīkst veikt PIL
20. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas PIL
68. panta otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu
apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē, ja Atklātā konkursā
izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma puse) par to paziņojis Pasūtītājam un
saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna
apakšuzņēmēja iesaistīšanai iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt
apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai iepirkuma līguma
izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā
minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda,
ievērojot PIL 68. panta trešās daļas 3. punkta noteikumus.
1.6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Atklātā konkursā izraudzītā pretendenta
personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu
iepirkuma līguma izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis
visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
1.7. Atklāta konkursa nolikuma saņemšana
1.7.1. Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto
dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja mājaslapā
internetā: http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015.
1.7.2. Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot
līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkuma
komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks
publicētas Atklāta konkursa nolikuma 1.7.1. punktā minētajā interneta mājaslapā
pie Atklāta konkursa nolikuma. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir
ievietojis mājaslapā internetā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem
iepazinies.
1.8. Papildu informācijas sniegšana
1.8.1. Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski.
Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.
1.8.2. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem
uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski
uz elektroniskā pasta adresi: iveta.struge@marupe.lv.
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1.8.3. Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par
Atklāta konkursa norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.
1.8.4. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā – no
pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9:00 līdz 17:00 un piektdienā no plkst. 9:00
līdz 15.00.
1.8.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 30. panta trešajai daļai)
pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa
nolikumu, iepirkuma komisija atbildi sniedz 5 (piecu) dienu laikā no pieprasījuma
vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.8.6. Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz
elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja
interneta mājaslapā www.marupe.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
1.8.7. Ieinteresēto
piegādātāju
pienākums
ir
pastāvīgi
sekot
mājaslapā
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015.
publicētajai
informācijai par Atklātu konkursu.
1.8.8. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkuma komisijas atbildes uz tiem,
kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa nolikumā kļūst saistoši visiem
ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi Mārupes novada Domes
mājaslapā www.marupe.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”.
1.8.9. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav
iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša
elektroniska pieeja interneta mājaslapā http://www.marupe.lv/aktuali/publiskieiepirkumi/iepirkumi-2015.
1.9. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības
1.9.1. Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai
parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma
dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.
1.9.2. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:
Mārupes novada Dome
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija
Pretendenta nosaukums, reģ. nr., juridiskā adrese, tālrunis
Atklātam konkursam „Degvielas iegāde”
identifikācijas Nr. MND 2015/10
Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei
1.9.3. Atklātā konkursā jāiesniedz piedāvājuma 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.
Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz
piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”.
1.9.4. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju,
vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.
1.9.5. Piedāvājuma dokumentiem:
1.9.5.1. jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam
dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
1.9.5.2. piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;
1.9.5.3. visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai
auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu.
Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības
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tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt
noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot
nostiprinājumu;
1.9.5.4. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;
1.9.5.5. piedāvājuma sākumā jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts
vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā
sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.
1.9.6. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:
1.9.6.1. titullapa ar norādi - Atklātam konkursam „Degvielas iegāde”, identifikācijas
Nr. MND 2015/10, pretendenta nosaukums, reģ. nr. , juridiskā adrese,
tālrunis;
1.9.6.2. pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim
ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums).
Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls
vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja
persona atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu reģistrā
norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav
atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras
personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības
tiesībām;
1.9.6.3. izziņa no Uzņēmumu Reģistra (vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes) par
amatpersonu pārstāvības tiesībām;
1.9.6.4. iesniedzamie dokumenti (atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 3.2. punkta
prasībām);
1.9.6.5. tehniskais piedāvājums (Atklāta konkursa nolikuma 4. pielikums) saskaņā ar
Tehnisko specifikāciju (2. pielikums);
1.9.6.6. finanšu piedāvājums (5. pielikums).
1.10. Piedāvājuma iesniegšana
1.10.1. Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā Pasūtītāja
iepirkuma komisijai līdz 2015. gada 7. aprīlim plkst. 11:00, adrese: Mārupes
novada Dome, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija (grozījumi
izdarīti ar iepirkuma komisijas 2015. gada 17.marta lēmumu).
1.10.2. Ja piedāvājums tiek nosūtīts pa pastu, ieinteresētais piegādātājs nodrošina, ka
piedāvājums tiek saņemts līdz Atklāta konkursa nolikuma 1.10.1. punktā minētajam
termiņam.
1.10.3. Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto
adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts pēc Atklāta konkursa nolikuma
1.10.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.11. Piedāvājumu grozīšana un atsaukšana
1.11.1. Pretendentam ir tiesības papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu līdz Atklāta
konkursa nolikuma 1.10.1. punktā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
1.11.2. Uz piedāvājuma papildinājuma vai atsaukuma iesaiņojuma norāda Atklāta konkursa
nolikuma
1.9.2. punktā
noteiktā
informācija
un
papildus
norāde:
“PAPILDINĀJUMS” vai “ATSAUKUMS”.
1.12. Piedāvājumu atvēršana
1.12.1. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiek 2015. gada 7. aprīlī plkst. 11:00,
Mārupes novada Būvvaldes sēžu zālē, 1. stāvā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes
novadā, LV-2167; (grozījumi izdarīti ar iepirkuma komisijas 2015. gada 17.marta
lēmumu)
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1.12.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un notiek saskaņā a PIL.
1.12.3. Iepirkuma komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Atverot
piedāvājumus, iepirkuma komisija nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas
datumu, laiku, piedāvāto cenu.
1.12.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.12.5. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, iepirkuma komisijas
sekretārs protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu
atvēršanas sanāksmes protokola kopiju izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā no
rakstveida pieprasījuma saņemšanas.
1.12.6. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu
Atklātā konkursā iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
1.13. Piedāvājuma nodrošinājums
1.13.1. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu iesniedz atsevišķi (neiešūtu), bet
piedāvājuma nodrošinājuma kopijai jābūt iešūtai kopējā piedāvājuma paketē.
1.13.2. Pretendents iesniedz bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma
nodrošinājumu 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centu) apmērā
(piedāvājuma nodrošinājuma paraugs – 3. pielikums), vai līdz piedāvājumu
iesniegšanas dienai iemaksā Pasūtītāja - Mārupes novada Domes, norēķinu kontā
(LV69UNLA0003011130405) ar atzīmi: Piedāvājuma nodrošinājums „Degvielas
iegāde”, identifikācijas Nr. MND 2015/10.
1.13.3. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz 2015. gada 2. augustam vai līdz
jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam.
1.13.4. Pasūtītājs neatmaksā pretendentam iemaksāto piedāvājuma nodrošinājumu un/vai
galvotājs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1.13.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma
nodrošinājums;
1.13.4.2. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles
kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.13.5. Pasūtītājs izmaksā pretendentam iemaksāto piedāvājuma nodrošinājumu vai atgriež
piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu pretendentam pēc:
1.13.5.1. lēmuma pieņemšanas par Atklāta konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu
neizvēloties nevienu piedāvājumu;
1.13.5.2. lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un
iepirkuma līguma noslēgšanas ar Atklāta konkursa uzvarētāju.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir degvielas un dīzeļdegvielas (turpmāk – Degviela) iegāde
saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).
2.1.2. Apjoms: saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums).
2.1.3. Degvielas veids – 95E markas benzīns un dīzeļdegviela.
2.1.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 09132100-4 (Bezsvina benzīns), 09134200-9
(Dīzeļdegviela).
2.1.5. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma
priekšmeta apjomu.
2.2. Iepirkuma līguma izpildes laiks un būtiskie iepirkuma līguma izpildes noteikumi
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2.2.1. Tuvākās degvielas uzpildes stacijas atrašanās attālums – ne vairāk kā 5 (piecu) km
attālumā no Mārupes novada Domes administratīvās ēkas, kura atrodas
Daugavas ielā 29, Mārupes novadā.
2.2.2. Degvielas iegāde: 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī un 7 (septiņas) dienas
nedēļā.
2.2.3. Degvielas iegādes vietas: Rīgas pilsētas administratīvā teritorija, Latvija, Lietuva
un Igaunija.
2.2.4. Iespēja norēķināties par Degvielu ar degvielas iegādes mazumtirdzniecībā
kredītkartēm (turpmāk – Kredītkarte) 24 stundas diennaktī.
2.2.5. Kredītkaršu izgatavošanas un iegādes termiņš: 5 (piecu) darbdienu laikā no
iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas.
2.2.6. Nekvalitatīvas/bojātas vai nozaudētas Kredītkartes atjaunošanas termiņš: 5 (piecu)
darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas. (grozījumi izdarīti ar
iepirkuma komisijas 2015. gada 17.marta lēmumu)

2.2.7. Kredītkaršu izmantošana, izgatavošana, atjaunošana un iegāde bez papildu
samaksas.
2.2.8. Iepirkuma līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā
24 (divdesmit četrus) mēnešus no līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz līguma
kopējās summas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījumiem iestājas pirmais.
Iepirkuma līguma noteikumi saskaņā ar Atklātam konkursam pievienoto iepirkuma
līguma projektu (6. pielikums). Iebildumus par Atklāta konkursa iepirkuma līguma
projekta (6. pielikums) nosacījumiem iesniedz rakstiski Atklāta konkursa nolikuma
1.9. punktā noteiktajā kārtībā. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
iebildumi par iepirkuma līguma projektu netiks ņemti vērā.
3. PRASĪBAS, IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE
3.1. Pretendentu atlase
3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt
tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
3.1.2. Iesniedzot Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents
apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.
3.1.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus likumā noteiktajos gadījumos izsniedz
kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu
mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
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3.2. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
Prasība
3.1.1. Pretendents normatīvajos aktos 3.1.1.1.
noteiktajā kārtībā ir reģistrēts
Komercreģistrā vai līdzvērtīgā
reģistrā ārvalstīs

Iesniedzamais dokuments
Latvijā
reģistrēts
Pretendents
var
apliecināt, iesniedzot LR (turpmāk – LR)
Uzņēmuma reģistra apliecības (ja ir
izsniegta) Pretendenta apliecinātu kopiju.
Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz
līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas
reģistrācijas apliecības vai izziņas, kas
apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un
joprojām darbojas, Pretendenta apliecinātu
kopiju. Ārvalstīs izsniegtām izziņām jābūt
tulkotām latviešu valodā (Pretendenta
apliecināts tulkojums). Ja minētā LR
Uzņēmuma reģistra apliecība Pretendentam
nav
izsniegta,
Pretendents
savam
piedāvājumam pievieno izdruku no
Uzņēmumu
reģistra
mājaslapas
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv, kas
apliecina faktu, ka Pretendents joprojām
darbojas.
3.1.1.2. Ja piegādātājs Atklāta konkursa nolikuma
3.1.1. punktā
norādīto
informāciju
neiesniedz, Pasūtītājs par pretendentu, kurš
ir reģistrēts LR Komercreģistrā, pārbauda
Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat.
www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv).
3.1.1.3. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad
personu grupa iesniedz visu personu grupas
dalībnieku parakstītu saistību raksta
(protokolu, vienošanos, citu dokumentu)
kopiju, kas apliecina, ka noteiktajā termiņā
izveidos personālsabiedrību pasūtījuma
izpildei.
3.1.2. Pretendentam saskaņā ar spēkā 3.1.2.1. Apliecinājums par to, ka pretendentam ir
esošajiem
LR
normatīvajiem
spēkā esoša LR Valsts ieņēmumu dienesta
aktiem ir nepieciešamās atļaujas,
izsniegta Speciālā atļauja (licence) naftas
kas apliecina pretendenta tiesības
produktu
mazumtirdzniecībai
nodarboties
ar
degvielas
(1. pielikums).
mazumtirdzniecību.
3.3. Tehniskais piedāvājums
3.3.1. Tehnisko piedāvājums sagatavo atbilstoši Tehniskā piedāvājuma veidlapai
(4. pielikums).
3.3.2. Degvielas un dīzeļdegvielas sertifikātu kopijas, kas apliecina pretendenta
pārdodamās degvielas un dīzeļdegvielas atbilstību Latvijas standartiem, LR
nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem un saskaņā ar Ministru
kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumiem Nr. 332 „Noteikumi par benzīna
un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”.
3.3.3. Degvielas uzpildes stacijas (turpmāk – DUS) un to atrašanās vietas un adreses
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kurās
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pretendents piedāvā iegādāties Degvielu ar Kredītkartēm saskaņā ar tehnisko
specifikāciju (2. pielikums). Informācija par iespēju iegādāties Degvielu ES valstīs,
izmantojot Kredītkarti.
3.3.4. Informācija par tuvāko DUS no Pasūtītāja adreses (Daugavas iela 29, Mārupe)
(izdruka no interneta vietnes http://maps.google.com), kurā norādīts braukšanas
maršruts un attālums (izteikts kilometros ar vienu atzīmi aiz komata)).
3.3.5. Degvielas iegāde: ņemot vērā Atklāta konkursa nolikuma 2.2.2. punktu.
3.3.6. Kredītkaršu izgatavošanas un iegādes termiņš: ņemot vērā Atklāta konkursa
nolikuma 2.2.5. punktu.
3.3.7. Nekvalitatīvas/bojātas vai nozaudētas Kredītkartes atjaunošanas termiņš: ņemot
vērā Atklāta konkursa nolikuma 2.2.6. punktu.
3.3.8. Kredītkaršu izmantošana, izgatavošana, atjaunošana un iegāde: ņemot vērā Atklāta
konkursa nolikuma 2.2.7. punktu.
3.4. Finanšu piedāvājums:
3.4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai
(5. pielikums).
3.4.2. Finanšu piedāvājumā visas cenas jānorāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa ar
precizitāti 3 (trīs) zīmes aiz komata.
3.4.3. Cenā jāiekļauj visi nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Cenā
jābūt ietvertiem visiem izdevumiem, kas pretendentam var rasties iepirkuma līguma
izpildes laikā.
3.4.4. Vidējā Degvielas viena litra cena EUR 3 (trīs) DUS (kuras atrodas vistuvāk
Mārupes novada domei Daugavas ielā 29, Mārupē) laika periodā no 09.03.2015.
līdz 15.03.2015. Pretendents norāda DUS sarakstu ar cenām, pēc kurām tikusi
aprēķināta piedāvājuma vidējā degvielas cena.
3.4.5. Piedāvāto pastāvīgo (nemainīgo) atlaidi (norāda procentos) Degvielas iegādei
mazumtirdzniecībā vienam Degvielas litram no cenas (bez PVN), kas noteikta
pretendenta DUS neatkarīgi no Degvielas cenas tirgū visā iepirkuma līguma
darbības laikā.
4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs
Atklāta konkursa nolikumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko Degvielas 1 (viena) litra
vidējo vērtējamo cenu EUR bez PVN ar pastāvīgo atlaidi.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām
prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
4.2.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā, kā arī
neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tā konstatē apstākļus, kas atbilst PIL
39.1 panta pirmās daļas noteiktajiem pretendenta izslēgšanas nosacījumiem, vai, ja
pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai
vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
4.2.3. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.2.3.1. piedāvājuma nodrošinājuma pārbaude;
4.2.3.2. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.3.3. pretendentu atlase;
4.2.3.4. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.3.5. finanšu piedāvājumu vērtēšana.
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4.2.4. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti
iepriekšējā vērtēšanas posmā.
4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma pārbaude
4.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājuma nodrošinājums ir iesniegts un vai tā
apmērs ir atbilstošs Atklāta konkursa nolikuma 1.13.2. punktā noteiktajam
piedāvājuma nodrošinājuma apmēram.
4.3.2. Ja piedāvājuma nodrošinājums nav iesniegts vai tā apmērs neatbilst Atklāta
konkursa nolikuma 1.13.2. punktā noteiktajam piedāvājuma nodrošinājuma
apmēram, iepirkuma komisija var lemt par pretendenta piedāvājuma tālāku
izskatīšanu.
4.4. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.4.1. Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma
1.9. punktā noteiktajām prasībām.
4.4.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 1.9. punktā
noteiktajām piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par
attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
4.5. Pretendentu atlase
4.5.1. Komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta
atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 3.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases
prasībām.
4.5.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 3.2. punktā
noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās
dalības Atklātā konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.6. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.6.1. Komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma
3.3. punkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai (2. pielikums).
4.6.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 3.3. punkta
prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas (2. pielikums) prasībām, iepirkuma
komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā un tā
piedāvājumu tālāk nevērtē.
4.7. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
4.7.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma
komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto
piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās
kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma
komisijas veikto aritmētisku kļūdu labojumus.
4.7.2. Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un
rīkojas saskaņā ar PIL 48. panta noteikumiem. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka ir
iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.
4.7.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši
izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijiem ir vienāds, tad iepirkuma komisija
rīkojas saskaņā ar PIL 46. panta ceturto daļu.
4.7.4. Ja iepirkuma komisija nekonstatē PIL 46. panta ceturtajā daļā noteikto, iepirkuma
komisija var rīkot piedāvājumu izlozi, uzaicinot visus pretendentus, kuru piedāvātās
cenas ir vienādas, piedalīties Pasūtītāja rīkotā izlozē. Par izlozes noteikumiem
pretendenti, kas iesnieguši vienādas cenas, tiks informēti personīgi, nosūtot tiem
rakstisku uzaicinājumu, kurā tiks paziņots izlozes laiks un izlozes kārtība.
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4.7.5. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko Degvielas 1 (viena) litra vidējo
vērtējamo cenu EUR bez PVN ar pastāvīgo atlaidi no piedāvājumiem, kuri atbilst
Atklāta konkursa nolikuma prasībām.
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA
SLĒGŠANA
5.1. Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību
piešķiršanu pieņemšanas
5.1.1. Pasūtītājs pārbaudi saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu par PIL 39.1 panta
pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Atklātā konkursā
veic attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu, lai samazinātu
administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai.
5.2. Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana
5.2.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs
iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko
Degvielas 1 (viena) litra vidējo vērtējamo cenu EUR bez PVN ar pastāvīgo atlaidi.
5.2.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs)
darbdienu laikā no lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
pieņemšanas dienas.
5.2.3. Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu
izbeigt Atklātu konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā
punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam
paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.
5.2.4. Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs
pamatojums. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā)
informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts.
Iepirkuma komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc
pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam
paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
norādot apstākļus, kas bija par pamatu Atklāta konkursa pārtraukšanai.
5.3. Iepirkuma līguma slēgšana
5.3.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta
konkursa nolikumā noteikto, ir piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības,
(turpmāk – Atklāta konkursa uzvarētājs) saskaņā ar PIL 67. panta piekto daļu - ne
ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Iepirkuma līgums
tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu
un Atklāta konkursa uzvarētāja iesniegto piedāvājumu.
5.3.2. Atklāta konkursa uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu
laikā no iepirkuma komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (arī
e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Atklāta konkursa uzvarētājs
neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma
līgumu, kā rezultātā iestājas Atklāta konkursa nolikuma 1.13.4.2. punkta noteikumi.
5.3.3. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru
pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu:
5.3.3.1. reģistrē personālsabiedrību LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā
10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma;
5.3.3.2. ja sabiedrības līgums nav noslēgts, iesniedz noslēgtu sabiedrības līgumu,
kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot
Pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju. Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt precizēt vai
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papildināt noslēgto sabiedrības līgumu atbilstoši iepirkuma līguma
noteikumiem.
5.3.4. Ja Atklāta konkursa uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju,
Pasūtītājs var pieņemt lēmumu piešķirt iepirkuma līguma slēgšanas tiesības
nākamajam pretendentam, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma
prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko Degvielas 1 (viena) litra vidējo
vērtējamo cenu EUR bez PVN ar pastāvīgo atlaidi.
6. IEPIRKUMA KOMISIJA
Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa nolikumu un Mārupes novada
Domes lēmumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.
6.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
6.1.1. Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus
paskaidrojumus.
6.1.2. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
6.1.3. Pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
6.1.4. Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās
mehānismu.
6.1.5. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
6.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta
konkursa nolikumu.
6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:
6.2.1. Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
6.2.2. Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi
pret tiem.
6.2.3. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
sniegt informāciju par Atklāta konkursa nolikumu.
6.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta
konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta
konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.2.5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta
konkursa nolikumu.
7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Pretendenta tiesības:
7.1.1. Laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa
nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
7.1.2. Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā
izmantojot elektronisko pastu.
7.1.3. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā
konkursā.
7.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto
piedāvājumu.
7.1.5. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.
7.1.6. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta
konkursa nolikumu.
7.2. Pretendenta pienākumi:
7.2.1. Lejuplādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs
apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī
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7.2.2.
7.2.3.

7.2.4.
7.2.5.

7.2.6.
7.2.7.

iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem,
kas
tiks
publicētas
Pasūtītāja
interneta
mājaslapā
http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-iepirkumi/iepirkumi-2015.
Sniegt patiesu informāciju.
Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu
piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā
Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.
Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un
paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā,
rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas
veidošanās mehānismu.
Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta
konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei.
Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem
aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
8. IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – Pieteikums (veidlapa);
2. pielikums – Tehniskā specifikācija;
3. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājums (veidlapa);
4. pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidlapa);
5. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa);
6. pielikums – Līguma projekts.
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1. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2015/10, nolikumam
VEIDLAPA
PIETEIKUMS
Iepirkumam: „Degvielas iegāde” identifikācijas Nr. MND 2015/10 (turpmāk – Atklāts
konkurss).
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.
Kam: Mārupes novada Domei
Daugavas iela 29, Rīga, LV-2167, Latvija

No: _________________________________
(pretendenta nosaukums un adrese)

1. Saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, piekrītam
Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem:
2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
2.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese):
______________________________________________________;
2.2. katras personas atbildības līmenis __________________________________.
3. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus:
3.1. apakšuzņēmējs
(nosaukums,
reģ.
Nr.
juridiskā
adrese):
______________________________________________________;
3.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis %__________________________________.
4. Apliecinām, ka:
4.1. visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
4.2. mums ir spēkā esoša Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta
Speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai.
4.3. piekrītam Atklāta konkursa nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta
noteikumiem un, ka iepirkuma līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas,
saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Atklātā konkursā:
Pretendenta nosaukums:
Reģistrēts Komercreģistrā (datums):
ar Nr.
Juridiskā adrese:
Korespondences adrese:
Kontaktpersona:
(vārds, uzvārds, amats)

Telefons:
Fakss:
E-pasta adrese:
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
Banka:
Kods:
Konts:
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātam konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju,
tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām.
Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
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Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2015. gada __. ___________.
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2. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2015/10, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma priekšmets ir sauszemes mehānisko transportlīdzekļu degvielas un dīzeļdegvielas
(turpmāk – Degviela) iegāde degvielas uzpildes stacijās (turpmāk – DUS), izmantojot DUS
degvielas kredītkarti:
Kopējais
apjoms
Nr.
Parametrs
Minimālās prasības
24
mēnešos*
Jānodrošina
1. Bezskaidras naudas norēķins ar
pēcapmaksu izmantojot kredītkartes
1.1. Iespēja
iegādāties
Degvielu
un
Jānodrošina iespēja iegādāties
norēķināties ar degvielas kredītkarti Rīgas degvielu ar degvielas kredītkarti
pilsētas administratīvajā teritorijā, Latvijā,
DUS Rīgas pilsētas
Igaunijā un Lietuvā
administratīvajā teritorijā,
Latvijā, Igaunijā un Lietuvā
Katru dienu 24 stundas
2. Iespēja iegādāties degvielu degvielas
uzpildes stacijās (turpmāk – DUS):
36 000litri
2.1. 95 E bezsvina (vai ekvivalents) benzīns
Jānodrošina
56 000 litri
2.2. Dīzeļdegviela
Jānodrošina
24 stundas diennaktī
3. Pirmās
nepieciešamības
auto
ekspluatācijas
materiāli
un
pakalpojumi:
3.1. Logu mazgāšanas šķidrums, logu tīrīšanas
Jānodrošina
piederumi un auto lampas, eļļas un
2000 EUR
smērvielu iegāde
3.2. Bezmaksas riepu spiediena korekcija.
Jānodrošina
4. DUS skaits un izvietojums (pārklājums) Latvijā, kurās jānodrošina 1., 2.
un 3. punktā minētās prasības
4.1. DUS skaits Latvijā (ārpus Rīgas)
Pretendentam
jānodrošina
vismaz 1 DUS atrašanās vieta
zemāk minētajās pilsētās. DUS
jābūt izvietotām zemāk minēto
pilsētu
administratīvajās
teritorijās, vai ne tālāk kā 1 km
attālumā
no
pilsētas
administratīvās
teritorijas
robežām.
1. Liepājā
2. Valmierā
3. Ventspilī
4. Gulbenē
5. Talsos vai Tukumā
6. Daugavpilī
7. Rēzeknē
8. Bauskā
9. Limbažos
5. Prasības degvielas kvalitātei:
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5.1.

6.

Piedāvātai Degvielai jāatbilst Latvijas
standartiem,
Latvijas
Republikas
nacionālā standarta statusā adaptētiem
Eiropas standartiem, citu starptautisko un
reģionālo standartizācijas organizāciju
prasībām, kā arī citu normatīvo
dokumentu prasībām, t.sk., Ministru
kabineta
2012. gada
12. jūnija
noteikumiem Nr. 409 „Noteikumi par
vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un
pārvietojamām cisternām”, Ministru
kabineta
2000. gada
26. septembra
noteikumiem Nr. 332 „Noteikumi par
benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības
novērtēšanu” prasībām, standartam LVS
EN 590:2014 "Automobiļu degvielas.
Dīzeļdegviela. Prasības un testēšanas
metodes", standartam LVS EN 2008:2014
“Automobiļu degvielas. Bezsvina benzīns.
Prasības un testa metodes”
Attālums no Pasūtītāja adreses (Daugavas
iela 29, Mārupe) līdz tuvākajai DUS**.
Attāluma
noteikšanai
Pretendentam
jāizmanto
interneta
vietnes
http://maps.google.com piedāvātais rīks
“Norādes” un tā apakšrīks “Ar
automašīnu” ievadot Pasūtītāja adresi
(Daugavas iela 29, Mārupe) un attiecīgo
DUS adresi.
Pretendents
iesniedz
izdruku
no
augstākminētās interneta lapas, kurā
norādīts braukšanas maršruts un attālums
(izteikts kilometros ar vienu atzīmi aiz
komata) no Pasūtītāja adreses līdz
tuvākajam DUS.
Iepirkuma
komisijai
ir
tiesības
nepieciešamības
gadījumā
veikt
Pretendenta norādīto datu pareizības
pārbaudi .

Jānodrošina

Ne vairāk kā 5 km

*Norādītais degvielas daudzums un citas, transportlīdzekļu ekspluatācijai un uzturēšanai
nepieciešamās preces apjoms ir plānotais apjoms, kuru Pasūtītājs plānojis iegādāties visā
iepirkuma līguma laikā,
**Braukšanas maršrutam jābūt noteiktam atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem!
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3. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2015/10, nolikumam
veidlapa
Pēc pretendenta pieprasījuma aizpilda banka vai apdrošināšanas sabiedrība un noformē uz
savas veidlapas
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
Ievērojot to, ka ___________________________________________(turpmāk – Pretendents)
(pretendenta nosaukums)

ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā „Degvielas iegāde”, (identifikācijas
Nr. MND 2015/10), (turpmāk – Piedāvājums), mēs ____________________________
(turpmāk – Galvotājs) izsniedzam šo galvojumu Mārupes novada Domei .
reģ. Nr. 90000012827, Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novadā, LV – 2167,
___________ EUR (_________________ euro un 00 centi) apmērā.
Galvotājs samaksā Mārupes novada Domei galvojuma summu šādos gadījumos, ja
Pretendents:
1) atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
2) kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta
iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā;
Galvotājs apņemas samaksāt Mārupes novada Domei pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma,
bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz galvojuma
summu ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Mārupes novada Dome norāda, ka pieprasītā
summa ir jānomaksā viena vai abu iepriekš minēto gadījumu dēļ.
Galvojums ir spēkā līdz 2015. gada ___. _________ un jebkurš prasījums šī galvojuma
ietvaros ir jāiesniedz Galvotājam ne vēlāk kā līdz šim datumam.
Galvotājs:
Paraksts:

(iestādes nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese)
(galvotāja pārstāvja paraksts)

Vārds, uzvārds: ___________________________
Amats:
Tālrunis:
Fakss:
E-pasta adrese:
Galvojums izsniegts 2015. gada ___. ______________
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4. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2015/10, nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Pretendenta
nosaukums:____________________________________________,
atklāta
konkursa ”Degvielas iegāde”, identifikācijas Nr. MND 2015/10, ietvaros, piedāvājam
piegādāt degvielu (95E markas benzīnu, dīzeļdegvielu) atbilstoši Atklāta konkursa
nolikumam.
Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām (2. pielikums) nodrošinām:
Nr.
Parametrs
Pretendenta piedāvājums
1. Bezskaidras naudas norēķinus ar
pēcapmaksu izmantojot kredītkartes
1.1. Iespēja
iegādāties
degvielu
un
norēķināties ar degvielas kredītkarti Rīgas
pilsētas administratīvajā teritorijā, Latvijā,
Igaunijā un Lietuvā
2. Iespēja iegādāties degvielu degvielas
uzpildes stacijās (turpmāk – DUS):
2.1. 95 E bezsvina (vai ekvivalents) benzīns
2.2. Dīzeļdegviela
3. Pirmās
nepieciešamības
auto
ekspluatācijas
materiāli
un
pakalpojumi:
3.1. Logu mazgāšanas šķidrums, logu tīrīšanas
piederumi un auto lampas, eļļas un
smērvielu iegāde
3.2. Bezmaksas riepu spiediena korekcija.
4. DUS skaits un izvietojums (pārklājums) Latvijā, kurās jānodrošina 1., 2.,
3. punktā minētās prasības.
Pretendentam jāpievieno DUS saraksts Latvijas Republikas teritorijā, kurās
iespējams veikt degvielas uzpildi atbilstoši Tehniskās specifikācijas 4.1. punktam
4.1. DUS skaits Latvijā (ārpus Rīgas)
Pretendentam jānodrošina vismaz 1 DUS
atrašanās vieta Liepājā, Ventspilī,
Gulbenē, Talsos vai Tukumā, Daugavpilī,
Rēzeknē, Bauskā, Limbažos, Valmierā*
* DUS ir jābūt izvietotām minēto pilsētu
administratīvajās teritorijās, vai ne tālāk
kā 1 km attālumā no pilsētas
administratīvās teritorijas robežām.

5.
5.1.

Prasības degvielas kvalitātei:
Piedāvātai degvielai jāatbilst Latvijas
standartiem,
Latvijas
Republikas
nacionālā standarta statusā adaptētiem
Eiropas standartiem, citu starptautisko un
reģionālo standartizācijas organizāciju
prasībām, kā arī citu normatīvo
dokumentu prasībām
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Attālums
no
Pasūtītāja
adreses
(Daugavas iela 29, Mārupe) līdz
tuvākajai DUS*.
* Ne vairāk kā 5 km saskaņā ar
tehniskās specifikācijas 6. punktu
1. Nodrošināsim degvielas un dīzeļdegvielas iegādi 24 (divdesmit četras) stundas
diennaktī 7 (septiņas) dienas nedēļā.
2. Tehniskajam piedāvājumam pievienotas degvielas un dīzeļdegvielas sertifikātu
kopijas, kas apliecina pārdodamās degvielas un dīzeļdegvielas atbilstību Latvijas
standartiem, Latvijas Republikas nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas
standartiem un saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumiem
Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”. Degvielas
un dīzeļdegvielas sertifikātu kopijas pievienotas piedāvājuma ____., ___. lapās.
3. DUS saraksts ar to atrašanās vietām un adresēm Rīgas pilsētas administratīvajā
teritorijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pievienots piedāvājuma ________.lapā.
4. Nodrošinām iespēju pasūtītājam, saņemot degvielu un dīzeļdegvielu norēķināties ar
degvielas iegādes mazumtirdzniecībā kredītkartēm (turpmāk – Kredītkarte).
5. Nodrošinām iespēju pasūtītājam norēķināties par degvielu un dīzeļdegvielu izmantojot
Kredītkartes arī ES valstīs (punktu iekļauj, ja pretendents šādu iespēju piedāvā);
6. Degvielas un dīzeļdegvielas saņemšanu sev piederošajās DUS, kā arī sadarbības
partneru DUS (atkarībā no piedāvājuma).
7. Kredītkaršu izgatavošanas un iegādes termiņš: ____ ( ________ ) darbdienu laikā no
iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas.
8. Nekvalitatīvas/bojātas vai nozaudētas Kredītkartes atjaunošanas termiņš: ___ ( _____ )
darbdienu laikā no pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
9. Kredītkaršu izmantošana, izgatavošana, atjaunošana un iegāde ir bez papildus
samaksas.
10. Nodrošināsim pasūtītājam nepieciešamo Kredītkaršu skaitu – līdz 20 (divdesmit)
bezmaksas Kredītkartēm, paredzot iespēju izgatavot papildus Kredītkartes pēc
pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma;
11. Kredītkaršu derīguma termiņu - visā iepirkuma līguma darbības laikā;
12. Reizi mēnesī, līdz kārtējā mēneša 5. datumam, par Kredītkaršu izmantošanu
iepriekšējā mēnesī nodrošināsim detalizētas atskaites iesniegšanu pasūtītājam.
Atskaitē būs ietverta informācija par visām darbībām, kas veiktas ar katru konkrētu
Kredītkarti attiecīgajā mēnesī, norādot preču nosaukumu, daudzumu un cenu par vienu
vienību, veiktās darbības datumu, čeka numuru, iegādes vietu, kā arī piemēroto atlaidi,
kopējo apmaksas summu bez PVN, PVN likmes lielumu un summu ar PVN.
Paredzēsim iespēju detalizēto atskaiti nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi:
gramatvediba@marupe.lv.
13. Savstarpējos norēķinus veiksim pēc faktiski saņemtās degvielas un dīzeļdegvielas,
nodrošinot pasūtītājam iespēju veikt 100% pēcapmaksu par saņemto degvielu un
dīzeļdegvielu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc detalizētas atskaites un rēķina
saņemšanas.

6.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par ietvertās informācijas atbilstību Atklāta konkursa
„Degvielas iegāde”, identifikācijas Nr. MND 2015/10, nolikuma prasībām.
Paraksts:
Vārds, uzvārds:
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Amats:
Sastādīts un parakstīts 2015.gada
z.v.
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5. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2015/10, nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
1. Finanšu piedāvājumā visas cenas norādītas EUR bez pievienotās vērtības nodokļa ar precizitāti 3 (trīs) zīmes aiz komata.
2. Cenā iekļauti visi nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Cenā ietverti visi izdevumi, kas pretendentam var rasties iepirkuma
līguma izpildes laikā.
3. Degvielas un dīzeļdegvielas (turpmāk – Degviela) 1 (viena) litra vidējā cena EUR bez PVN 3 (trīs) degvielas uzpildes stacijās (kuras atrodas
vistuvāk Mārupes novada domei Daugavas ielā 29, Mārupe) laika periodā no 09.03.2015. līdz 15.03.2015. Pretendents norāda DUS sarakstu ar cenām,
pēc kurām aprēķināta piedāvājuma vidējā degvielas cena (2. tabula).
4. Degvielas vidējās vērtējamās cenas aprēķināšanas kārtība norādīta 3. tabulā.
5. Piedāvātā pastāvīgā atlaide paliek nemainīga visā iepirkuma līguma laikā.
6. Degvielas 1 (viena) litra vidējā vērtējamā cena EUR bez PVN ar pastāvīgo atlaidi tiek izmantota tikai piedāvājumu vērtēšanas procesā.
1. tabula
Nr.p.k. Degvielas veids

1.

Bezsvina
95E
markas
benzīns/dīzeļdegviela (turpmāk
– Degviela)

Degvielas 1 (viena) litra Piedāvātā pastāvīgā atlaide % Degvielas 1 (viena) litra vidējā
vidējā vērtējamā cena (procentos)
no vērtējamā cena EUR bez PVN ar
EUR bez PVN bez mazumtirdzniecības cenas DUS pastāvīgo atlaidi
pastāvīgās atlaides

FINANŠU PIEDĀVĀJUMĀ IEKĻAUTO VĒRTĪBU APRĒĶINA VEIDLAPA
2. tabula
Degvielas 1 (viena) litra cena bez PVN**
DUS
adrese*

Degviela

1

2

09.03.

10.03.

11.03.

12.03.

13.03.

14.03.

15.03.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

2015.

3

4

5

6

7

8

9

Vidējā 1 (viena) litra
cena bez PVN***
10= (3+4+5+6+7+8+9)/7

______

Benzīns 95E

A1

______

Dīzeļdegviela
Benzīns 95E

B1
A2

Dīzeļdegviela

B2

Benzīns 95E
Dīzeļdegviela

A3
B3

____

* Degvielas uzpildes staciju saraksts (norāda degvielas uzpildes stacijas, kuras atrodas vistuvāk Mārupes novada domei Daugavas ielā 29, Mārupe) ar degvielas
cenām, pamatojoties uz kurām noteikta vidējā 1 (viena) litra cena bez PVN;
**Finanšu piedāvājuma 2. tabulā norādītās cenas apliecinošu dokumentu (piemēram, kases aparāta attiecīgās dienas izdrukas) kopijas par katru attiecīgās adreses
degvielas uzpildes stacijā un par katru degvielas veidu. Ja atšķirsies pretendenta finanšu piedāvājuma 2. tabulā norādītā cena no piedāvājumam pievienotajiem cenu
apliecinošiem dokumentos norādītās cenas, iepirkuma komisija aprēķiniem par pamatu izmantos cenu, kas norādīta cenu apliecinošajos dokumentos.
***Vidējā 1 litra cena veidojas saskaitot degvielas 1 (viena) litra cenas vienā degvielas uzpildes stacijā no 09.03.2015. – līdz 15.03.2015. un iegūto summu izdalot ar
7 (septiņi).

3. tabula
Vidējā vērtējamā cena veidojas atsevišķi saskaitot piedāvāto vidējo 1 (viena) litra cenu bez PVN 3 (trīs) degvielas uzpildes stacijās un iegūto summu izdalot
ar 3 (trīs), saskaņā ar šādu tabulu:
Degvielas veids
Aprēķina formula
1 (viena) litra vidējā vērtējamā cena
Benzīns 95 E

(A1+A2+A3)/3

Dīzeļdegviela

(B1+B2+B3)/3
KOPĀ:

24

Paraksts: _________________________
Vārds, uzvārds: ____________________
Amats: ___________________________
Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2015. gada ___._____________________
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6. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. MND 2015/10, nolikumam
LĪGUMA PROJEKTS
NR. 5-21/______2015
par degvielas piegādi
Mārupē,

2015. gada _____. _______________

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827, juridiskā adrese: Daugavas iela 29,
Mārupes novads, LV - 2167, kuru saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības Nolikumu pārstāv
izpilddirektors Ivars Punculis, (turpmāk – PIRCĒJS) no vienas puses, un
______, reģ. Nr._________, juridiskā adrese: _____, kuru saskaņā ar _____pārstāv ___,
(turpmāk – PĀRDEVĒJS) no otras puses, turpmāk Pircējs un Pārdevējs abi kopā saukti Puses,
bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa „Degvielas iegāde”,
identifikācijas Nr. MND 2015/10 (turpmāk – Atklāts konkurss) rezultātiem, noslēdz šo
līgumu (turpmāk – Līgums), par tālāk norādīto:
1. Līguma priekšmets un tā apjoms
1.1. PIRCĒJS pēc nepieciešamības pērk un PĀRDEVĒJS pārdod, saskaņā ar Līgumu,
„Tehnisko piedāvājumu” (Līguma 1. pielikums), kā arī ievērojot Latvijas Republikas
spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, kas attiecas uz degvielas kvalitāti un
tirdzniecību:
1.1.1. benzīnu 95E (ja komersants piedāvā analogu benzīnu, tad analoga nosaukums),
turpmāk tekstā „Degviela Nr.1”;
1.1.2. dīzeļdegvielu, turpmāk tekstā – „Degviela Nr.2”,
Degviela Nr. 1 un Degviela Nr. 2 turpmāk Līgumā – „Degviela”.
1.2. PĀRDEVĒJS nodrošina iespēju iegādāties Degvielu mazumtirdzniecībā Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī Eiropas Savienības valstīs
(atbilstoši piedāvājumam) PĀRDEVĒJA degvielas uzpildes stacijās, kuras norādītas
Līguma 1. pielikumā „Tehniskais piedāvājums”, (turpmāk – DUS), izmantojot
PĀRDEVĒJA Degvielas iegādes kredītkartes (turpmāk – Kredītkartes).
1.3. PĀRDEVĒJA pastāvīgās atlaides Degvielai un izpildes noteikumi noteikti saskaņā ar
PĀRDEVĒJA Finanšu piedāvājumu Atklātā konkursā (Līguma 2. pielikums).
2. Līguma summa
2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir _____, ______
EUR (___________ euro un _____ centi). PVN tiek aprēķināts saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošo nodokļa likmi rēķina sagatavošanas dienā.
2.2. PĀRDEVĒJS pārdod Degvielu ar šādu pastāvīgu atlaidi: __% (________ procenti) no
viena litra Degvielas cenas mazumtirdzniecībā PĀRDEVĒJA DUS.
2.3. PIRCĒJS pērk Degvielu PĀRDEVĒJA DUS par cenām, kas fiksētas PĀRDEVĒJA DUS
pirkuma izdarīšanas dienā, izmantojot Līguma 2.2. punktā minēto pastāvīgo atlaidi par
katru Degvielas 1 (vienu) litru, ja norēķini tiek veikti ar PĀRDEVĒJA izsniegtu
Kredītkarti.
2.4. Degvielas cenā ietilpst visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi un nodevas, citas
izmaksas un izdevumi, kas saistīti ar Līguma izpildi. PVN likme tiek piemērota spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā Degvielas iegādes dienā.
Izrakstot rēķinu PĀRDEVĒJS norāda PVN likmi un piemēroto pastāvīgo atlaidi.

3. Degvielas kvalitāte
3.1. Degvielas kvalitātei jābūt apliecinātai ar Degvielas ražotāju un izplatītāju sertifikātiem,
kuriem jāatbilst Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
3.2. PĀRDEVĒJS nodrošina Degvielas kvalitātes atbilstību kvalitātes sertifikātiem un citiem
Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktiem normatīviem, un pēc
PIRCĒJA pieprasījuma iesniedz PIRCĒJAM Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā
noformētu Degvielas atbilstības sertifikātu kopijas.
4. Degvielas iegādes kārtība
4.1. Pēc PIRCĒJA iesniegtā rakstveida pieprasījuma PĀRDEVĒJS 5 (piecu) darbdienu laikā
bez maksas piegādā PIRCĒJAM uz norādīto adresi tā pieprasīto Kredītkaršu skaitu.
4.2. Kredītkaršu izgatavošana, atjaunošana, iegāde un izmantošana ir bez maksas.
4.3. Ja pēc Kredītkaršu iegādes vai Līguma izpildes gaitā PIRCĒJS konstatē bojātu
Kredītkarti vai Kredītkarte tiek nozaudēta, PĀRDEVĒJS bez maksas to apmaina pret
jaunu Kredītkarti 5 (piecu) darbdienu laikā pēc bojātās Kredītkartes iesniegšanas dienas
PĀRDEVĒJAM vai dienas, kad PIRCĒJS ir paziņojis par nozaudēto Kredītkarti.
(grozījumi izdarīti ar iepirkuma komisijas 2015. gada 17.marta lēmumu).

4.4. PĀRDEVĒJS nodrošina PIRCĒJAM iespēju iegādāties Degvielu uzreiz pēc
PĀRDEVĒJA Kredītkaršu izsniegšanas brīža PIRCĒJAM visās PĀRDEVĒJA DUS.
4.5. PĀRDEVĒJS nodrošina PIRCĒJAM iespēju iegādāties Degvielu visās PĀRDEVĒJA
DUS 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī 7 (septiņas) dienas nedēļā, izmantojot
Kredītkartes.
4.6. Ja Kredītkarte tiek nozaudēta vai tiek sabojāta, PIRCĒJS vai tā pilnvarotā persona par to
paziņo PĀRDEVĒJAM nekavējoties, tiklīdz tas kļūst zināms, rakstveidā pa epastu________ un pa telefonu Nr.__________.
5. Nekvalitatīvas un Līguma noteikumiem neatbilstošas Degvielas apmaiņas noteikumi
5.1. Par konstatēto nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem neatbilstošo konkrēto iegādāto
Degvielu PIRCĒJS paziņo PĀRDEVĒJAM 2 (divu) darbdienu laikā pēc konkrētās
iegādātās Degvielas uzpildīšanas dienas, uzaicinot PĀRDEVĒJU sastādīt divpusēju aktu
par konstatētajiem trūkumiem. PĀRDEVĒJA pārstāvim, pēc paziņojuma saņemšanas,
3 (trīs) stundu laikā jāierodas PIRCĒJA norādītajā vietā. PĀRDEVĒJA neierašanās
gadījumā PIRCĒJAM ir tiesības sastādīt aktu bez PĀRDEVĒJA piedalīšanās, pieaicinot
neieinteresētu personu.
5.2. PĀRDEVĒJS uz sava rēķina nomaina nekvalitatīvo vai Līguma noteikumiem
neatbilstošo Degvielu pret kvalitatīvu 2 (divu) darbdienu laikā no akta sastādīšanas
dienas.
5.3. Pēc Līguma 5.1. punkta noteiktajā kārtībā sastādītā akta, Pusēm ir tiesības veikt konkrētās
iegādātās Degvielas kvalitātes pārbaudi sertificētā laboratorijā, akta sastādīšanas laikā
otras Puses vai neieinteresētās personas klātbūtnē noņemot konkrētās iegādātās Degvielas
paraugus, un nekavējoties tos nosūtot sertificētai laboratorijai.
5.4. Ja laboratorijas pārbaudē konkrētās iegādātās Degvielas kvalitāte atzīta kā neatbilstoša
normatīvajos aktos noteiktajām standartu prasībām, PĀRDEVĒJS uz sava rēķina
nomaina nekvalitatīvo Degvielu pret kvalitatīvu 1 (vienas) darbdienas laikā pēc
laboratorijas atzinuma izsniegšanas dienas.
5.5. Laboratorijas pakalpojumu apmaksu veic PĀRDEVĒJS, izņemot gadījumus, kad
laboratorijas pārbaude ir veikta pēc PIRCĒJA ierosinājuma un Degvielas kvalitāte ir
atzīta kā atbilstoša noteiktajām standartu prasībām.
6. Norēķinu veikšanas kārtība
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6.1. Samaksa par kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu saņemto Degvielu tiek veikta
ar pārskaitījumu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu.
6.2. PĀRDEVĒJS līdz katra kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz PIRCĒJAM
rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski iegādāto Degvielu, rēķinā norādot
iegādātās Degvielas veidu, apjomu, cenu un detalizētu pārskatu par katras PĀRDEVĒJA
izsniegtās Kredītkartes izmantošanu, veicot Degvielas iegādi iepriekšējā kalendārajā
mēnesī. Papildus PĀRDEVĒJS iesniedz atskaiti par iepriekšējā mēnesī veiktajām
darbībām, kas veiktas ar konkrētu Kredītkarti, norādot Degvielas nosaukumu, daudzumu,
cenu par 1 (vienu) vienību, veiktās darbības datumu, čeka numuru, iegādes vietu,
piemēroto atlaidi, kopējo apmaksas summu bez PVN, PVN likmes lielumu un summu ar
PVN. PĀRDEVĒJS nodrošina detalizētā pārskata nosūtīšanu elektroniskā veidā uz epastu gramatvediba@marupe.lv .
6.3. PIRCĒJS veic samaksu par patērēto Degvielu 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc
Līguma 6.2. apakšpunktā minētā rēķina un detalizētā pārskata saņemšanas dienas no
PIRCĒJA.
6.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS veicis bankas pārskaitījumu uz
PĀRDEVĒJA kontu.
6.5. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas
pārskaitījumiem.
7. Sankcijas un īpaši noteikumi
7.1. Ja PĀRDEVĒJS neievēro Līguma 4.1. un/vai 4.3. apakšpunktos noteikto Kredītkaršu
izgatavošanas, iegādes un/vai apmaiņas termiņu, tad tas maksā PIRCĒJAM līgumsodu
25,00 EUR (divdesmit piecu euro) apmērā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc PIRCĒJA
rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas.
7.2. Ja PĀRDEVĒJS nenodrošina Degvielas iegādi atbilstoši Līguma 4.4. un
4.5. apakšpunktiem, tad tas maksā līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro) apmērā par
katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma
kopējās summas, un atlīdzina visus PIRCĒJAM radušos zaudējumus, 10 (desmit)
darbdienu laikā pēc PIRCĒJA rakstveida pretenzijas saņemšanas.
7.3. Ja PĀRDEVĒJS pārdevis PIRCĒJAM nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem
neatbilstošu Degvielu, PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu 100,00 EUR (viens
simts euro) apmērā par katru šādu gadījumu un atlīdzina visus PIRCĒJAM radušos
zaudējumus 10 (desmit) darbdienu laikā pēc PIRCĒJA rakstveida pretenzijas nosūtīšanas
dienas.
7.4. Ja PIRCĒJS neveic Degvielas apmaksu Līguma 6.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā, tad
tas maksā līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma
par katru nokavēto darbdienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma
summas bez PVN 10 (desmit) darbdienu laikā pēc PĀRDEVĒJA rakstveida pretenzijas
saņemšanas dienas.
8. Nepārvarama vara
8.1. Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja
paredzēt, novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas
katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, civiliedzīvotāju nemieri, valsts un
pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, kā arī
citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas
apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai.
8.2. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā
darbojas nepārvaramā vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darbdienām no nepārvaramas
varas iestāšanās dienas paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības, kas
radušās nepārvaramās varas dēļ. Paziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
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kompetenta un neatkarīga institūcija, un kura satur nepārvaramās varas iestāšanās
apstiprinājumu un raksturojumu.
8.3. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramās varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses
netiek atbrīvotas no saistību izpildes.
8.4. Ja nepārvaramās varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses ir
tiesīgas vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas)
darbdienas iepriekš.
8.5. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības
pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura
veida zaudējumiem.
9. Strīdu izskatīšana un Līguma laušana
9.1. Ja viena Puse pārkāpusi kādu no Līguma noteikumiem, otrai Pusei ir tiesības iesniegt
rakstveida pretenziju, kurā norādīts pārkāpuma raksturs un Līguma punkts, kuru Puse
uzskata par pārkāptu.
9.2. Puses visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties pēc Līguma spēkā stāšanās, risina
savstarpēju sarunu ceļā. Ja radušos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie
izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
9.3. PIRCĒJS vienpusēji var atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot PĀRDEVĒJU
šādos gadījumos, ja PĀRDEVĒJS:
9.3.1. samazina Līguma 2.2. punktā noteikto patstāvīgo atlaidi;
9.3.2. atsakās pārdot Degvielu vai nenodrošina iespēju iegādāties Degvielu saskaņā
(atbilstoši nolīgtajam) ar Līguma 1.2. punktu;
9.3.3. atsakās pārdot Degvielu Līguma summas ietvaros, kas norādīta Līguma
2.1. punktā;
9.3.4. 2 (divu) kalendāro dienu laikā nenodrošina Degvielas iegādi Līguma 4.4. un
4.5. punktā noteiktajā kārtībā un termiņā;
9.3.5. ja PĀRDEVĒJS atkārtoti pārdod nekvalitatīvu vai Līguma noteikumiem
neatbilstošu Degvielu, par ko sastādīti attiecīgi Pušu parakstīti akti vai ir dots
laboratorijas atzinums – slēdziens par nekvalitatīvu degvielu.
9.3.6. ja PĀRDEVĒJAM beidzas Degvielas iegādei nepieciešamo atļauju (licenču)
derīguma termiņš un tas netiek pagarināts vai minētās atļaujas (licences)
PĀRDEVĒJAM tiek anulētas.
9.4. PĀRDEVĒJS vienpusēji var atkāpties no Līguma, ja PIRCĒJS 2 (divu) mēnešu laikā
atkārtoti neveic apmaksu saskaņā ar Līguma 6. punktā noteikto kārtību un termiņiem, par
to rakstveidā brīdinot PIRCĒJU 7 (septiņas) dienas iepriekš.
9.5. Līguma 9.3. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā)
dienā pēc PIRCĒJA paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.
9.6. Ja PĀRDEVĒJS nav veicis līgumsoda apmaksu, PIRCĒJAM ir tiesības ieturēt attiecīgu
naudas summu no PĀRDEVĒJAM veicamajām apmaksām.
9.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā
līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
9.8. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem
zaudējumiem.
10. Citi noteikumi
10.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā 24 (divdesmit četrus)
mēnešus no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz Līguma kopējās summas apguvei,
atkarībā no tā, kurš nosacījumiem iestājas pirmais.
10.2. Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, nepārsniedzot Līguma
2.1. punktā noteikto Līguma summu bez PVN, kopējam Līguma termiņam nepārsniedzot
36 (trīsdesmit sešus) mēnešus.
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10.3. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir spēkā tikai
tad, ja tie izdarīti rakstveidā, tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.
10.4. Līguma pielikumi, kā arī jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumam, ir Līguma
neatņemama sastāvdaļas, ja tie sastādīti un parakstīti Līguma 10.3. apakšpunktā
noteiktajā kārtībā.
10.5. Puses paziņo viena otrai par kontaktpersonu, juridiskā statusa, juridiskās vai biroja
adreses un bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju 3 (trīs) darbdienu laikā.
10.6. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu
tiesību pārņēmējiem.
10.7. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus
trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
10.8. No PIRCĒJA puses kontaktpersona _________, tālrunis: _______, elektroniskā pasta
adrese ___________.
10.9. No PĀRDEVĒJA puses kontaktpersona __________, tālrunis: ________, elektroniskā
pasta adrese ___________.
10.8. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz __ (_____)
lapām, no kurām pamatteksts uz __ (_____) lapām, 1. pielikums „Tehniskais
piedāvājums” uz __ (______) lapām un 2. pielikums „Finanšu piedāvājums” uz __
(____) lapas glabājas pie PIRCĒJA, bet otrs – pie PĀRDEVĒJA. Abiem Līguma
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
11. Pušu rekvizīti un paraksti
Pircējs
Mārupes novada Dome
Reģ.Nr.90000012827
Daugavas iela 29, Mārupes novads , LV - 2167
AS „SEB banka” Āgenskalna filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV69UNLA0003011130405

Pārdevējs

__________________________________
/I. Punculis/ Z.v.

__________________________________
/__________/ Z.v.
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